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GRATIS

PUNCH NEEDLE WALL HANGER
KREATIV DEKORASJON TIL HJEMMET

MATERIALER

• Punch needle-sett med nåler 1,3–1,6–2,2 
mm

• Multiramme, 43 x 43 cm
• FRAYA garn: FLUFFY i lilla og korall (to 

nøster av hver) + litt i solsikke, og litt  
HAPPY i rosa til frynsene

• Kraftig strukturlin/viskose, ca. 70 cm
• Sklisikkert underlag, 50 cm
• Rundstokk, 16 mm i diameter.
• Skinnsnor, natur 1 mm
• Tusj

Pssst … ! Design ditt eget veggteppe
i de fargene du liker aller best!

1. Stoffet skal være cirka 8–10 cm større 
enn verket, slik at du får plass til ram-
men. Stryk stoffet først, og tegn deretter 
opp mønsteret med en tusj. Tusjstreken 
forsvinner igjen med vann. Du kan lage 
veggteppet i den størrelsen du ønsker. 
Hvis du ønsker et større veggteppe enn 
rammens mål, flytter du bare rammen 
underveis.

2. Monter multirammen som vist på 
emballasjen, og spenn opp stoffet på 
den. For at resultatet skal bli så fint som 
mulig, må stoffet spennes helt ut. Hvis 
stoffet løsner mens du arbeider, kan du 
enkelt stramme det opp igjen ved å vri 
på kantene.

3. Tre nålen som vist på emballasjen. 
På veggteppet er nålen stilt til forskjel-
lig lengde ved hver farge. Snu nålen 
fremover med hullet i den retningen du 
arbeider. Hold nålen loddrett. Før den 
helt ned, og trekk den forsiktig opp, slik 
at løkken ikke trekkes med.



5. Ta stykket av rammen, og klipp til ca. 
4 cm sømrom på sidene. Øverst er det 8 
cm sømrom. Overlock alle kanter.

6. Fest alle ender på baksiden. Du velger 
selv hvilken side som skal være rettsi-
den. Tips: Mal eventuelt med tekstillim 
på baksiden, slik at den ikke flises opp.

4. Tips: Bruk en bordkant som støtte til 
rammen, eller legg den øverste kanten 
på en stabel med bøker eller lignende. 
Det gir lik avstand til bordet under, slik 
at nålen ikke treffer underlaget.

7. Klipp det sklisikre underlaget til sam-
me størrelse som punch needle-stykket. 
Det sklisikre underlaget gjør opphenget 
mer stabilt, slik at stykket ikke ruller seg. 
Det lar deg også dekorere med frynser i 
bunnen. Til frynsene klipper du garnbi-
ter på cirka 40 cm, som du knyter rundt 
maskene som vist. Klipp til frynsene.

10. Baksiden.

8. Press stykket med en klut over før du 
syr fast underlaget. Sy for hånd. Bruk 
eventuelt oppleggsting. Sy bunnen først, 
og deretter sidene. 

9. Øverst lager du en løpegang på 4 cm. 
Sag rundstokken til cirka 50 cm, og før 
den gjennom løpegangen. Bruk eventu-
elt skinnsnor til oppheng.
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