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PUNCH NEEDLE WALL HANGER
MATERIALER

• Punch needle-sæt m/nåle 1,3-1,6-2,2 mm
• Multiramme, 43x43 cm
• FRAYA garn: FLUFFY i lilla og koral (2
•
•
•
•
•

nøgler af hver) + en smule i solsikke, til
frynserne en smule HAPPY i rosa
Kraftig struktur hør/viscose, ca. 70 cm
Skridsikkert underlag, 50 cm
Rundstok, 16 mm i diam.
Lædersnor, natur 1 mm
Markeringspen

GRATIS

DIY

Pssst...! Design dit helt eget vægtæppe
i de farver, du holder allermest af!

1. Stoffet skal være ca. 8-10 cm større
end dit værk, så du har plads til at sætte
rammen på. Stryg først stoffet, og tegn
derefter dit mønster op med en markeringspen. Tuschstregen forsvinder igen
med vand. Vægtæppet kan laves i lige
den størrelse, du ønsker. Hvis du ønsker
et større vægtæppe end rammens mål,
rykkes rammen blot rundt, som du kommer frem.

2. Saml multirammen efter anvisning på
emballagen, spænd stoffet på multirammen. Stoffet skal være spændt helt ud
for at få det fineste resultat. Hvis stoffet
løsner sig under arbejdet, kan du nemt
stramme det op igen ved at dreje på
kanterne.

3. Tråd nålen efter anvisning på emballagen, på vægtæppet er nålen indstillet
i forskellig længde ved hver farve. Vend
nålen fremad med hullet i den retning,
du arbejder. Hold nålen lodret, og sørg
for at få nålen helt i bund, og træk forsigtigt op, så løkken ikke trækkes med
op.
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4. Tip: brug en bordkant som støtte til
rammen, eller læg den øverste kant op
på en stak bøger eller lignende. Dette
giver lidt afstand til bordet under og
sørger for, at nålen ikke rammer underlaget.

5. Tag stykket af rammen, og klip ca. 4
cm sømrum på siderne. Foroven er der 8
cm sømrum. Overlock alle kanter.

6. Hæft alle ender på bagsiden. Du
vælger selv, hvilken side der skal være
retsiden. Tip: mal evt. med tekstillim
bagpå, så det ikke trevler op.

7. Klip det skridsikre underlag til i
samme str. som punch needle-stykket.
Det skridsikre underlag gør ophænget
mere stabilt, så stykket ikke ruller, og
giver også mulighed for at dekorere med
frynser i bunden. Til frynser klippes der
garnstykker på ca. 40 cm, fold dem om
maskerne, som vist. Klip frynserne til.

8. Pres stykket med et klæde over, inden
underlaget syes på. Sy med hånden,
anvend evt. oplægningssting. Sy først
bunden og derefter siderne.

9. Foroven laves en løbegang på 4 cm.
Sav rundstokken til ca. 50 cm, og kør
den igennem løbegangen. Brug evt.
lædersnor til ophæng.

10. Bagsiden.

