
DIY 3045

VAS AV TYGBITAR
SKAPA EGNA SKULPTURER, KRUKOR OCH VASER

MATERIAL:

• Tyger, t.ex. bomullsväv av god 
kvalitet

• Lacklim nr 29903
• Hönsnät (finns på bl.a. byggva-

ruhus)
• Frystejp
• Avbitare och flattång
• Stöppelsvamp nr 29116
• Plastunderlägg
• Handskar
• Sax

Psst! Gör vasen i precis den form och storlek 
du vill ha – det finns massor av möjligheter!

1. Ta fram allt material. Hur mycket 
hönsnät du behöver beror på vasens 
storlek.

4. Rulla ihop hönsnätet till ett rör. An-
vänd händerna och flattången.

2. Klipp till en fyrkantig bit hönsnät med 
en avbitare. Klipp i samma maskrad.

5. Klipp till en cirkel av hönsnätet till 
vasens botten. Lägg till en ”sömsmån” 
på 2 cm. Fäst botten med fingrarna och 
en flattång.

3. Gör krokar med hjälp av flattången 
längs hönsnätets ena kant.

6. Forma vasen som du vill ha den. 
Om du vill göra en inskärning upptill 
klämmer du ihop nätet längs samma 
maskrad.
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12. Täck vasen med frystejp. Eventuellt 
kan det behövas 2 tejplager för att dölja 
hönsnätet. Vik in tejpen ca 4 cm på in-
sidan av vasens öppning och på vasens 
undersida.

15. Limma fast tygbitarna på vasen en 
i taget. Vik in tyget runt ovankanten så 
att öppningen också täcks med tyg. Låt 
torka. Tips: Om du vill använda vasen 
som lampfot gör du ett litet hål för 
sladden.

13. Klipp ett litet hack i frystejpen vid 
inskärningen så att den sitter fast or-
dentligt.  

7. Tips om du vill göra en flaskhals 
och/eller ett handtag: Flaskhals: Klipp 
upp hönsnätet längs ungefär var 3:e 
maskrad ner till den höjd där du vill 
att flaskhalsen ska börja. Använd en 
avbitare.

14. Klipp till små tygbitar i olika storle-
kar som ska limmas fast på vasen. Lägg 
ut en bit plast som skydd för underlaget, 
använd handskar och ta ev. fram något 
att hälla upp limmet i. Pensla lim på 
båda sidor av tyget med en stöppel-
svamp.

8. Vik in sidorna från vänster till höger. 
Forma krokar med en flattång och fing-
rarna och kläm ihop nätet.

9. Justera vasens form.

10. Klipp till en fyrkant av hönsnätet till 
vasens hals och forma den till ett rör 
(steg 3 och 4). Fäst halsen på kroppen.

11. Handtag: Klipp till en ny bit hönsnät 
och forma ett handtag. Tvinna ihop de 
avklippta maskorna och vik dem inåt. 
Använd ändarna för att fästa handtaget 
på vasen.


