Stjärna med pyramidspets,
vikt av stjärnstrimlor
Stjärnan med pyramidformade spetsar är vikta
av blanka och och glittriga stjärnstrimlor i
Paris-serien från Vivi Gade Design.

Inspiration: 14220

1.

2.

Stjärnor av glittriga och blanka
stjärnstrimlor: Placera och sätt ihop
strimlorna på bordet som vi visar på
bilden. OBS! Klipp ändarna på snedden,
inte för mycket.

Stjärnan flätas enligt beskrivning på
förpackningen. OBS! Bara t.o.m. steg 12.

3.

4.

Översta strimlan till höger dras ner, så det
uppstår ett diagonalt uppdelat fält.

Strimlan viks i kanten av det nämnda
fältet och läggs tillbaka upp igen.

5.

6.

Samma strimla läggs mot vänster.
Återigen blir det ett diagonalt uppdelat
fält.

Strimlan viks vid kanten av fältet och
placeras till höger. OBS! Tryck till
ordentligt längst vägen, för att göra
vikningarna skarpa

7.

8.

Strimlan träs ner igen och viks diagonalt.

Från kanten av fältet läggs strimlan upp
och viks.

9.

10.

Vik diagonalt mot vänster, enligt bild.

Från fältets kant mot höger. Vrid därefter
arbetet 1/4 varv medurs.

11.

12.

Fortsätt från steg 3 till 10. Alltid med den
strimla som är placerad överst till höger.

Exempel på färdiga vikningar från alla fyra
fält

13.

14.

Alla vikningar trycks platta. Arbetet vänds
till motsatta sida, där processen
upprepas.

Från två diagonalt placerade fält lägger
du de två uppsättningarna med tre veck i
varje riktning. Strimlan, nederst till höger,
leds (med samma sida upp) genom
öppningen i fältet överts till vänster.

15.

16

Vrid arbetet 180 grader medurs. Håll på
de tre vikningarna och dra ut strimlan
helt. På detta sätt reser sig vikningarna
lodrätt. Fortsätt på samma sätt i de tre
andra fälten.

Så här ser arbetet ut, när alla fyra
vikningar är färdiga. Upprepa på motsatta
sida.

17.

18.

Alla ändar klipps av ca. 1 cm från och
parallelt för varsin stjärntagg

Med hjälp av en specialtång monteras en
splitring mellan två stjärntaggar.

19.
Upphängning: 1 mm tjockt lädersnöre
knyts i splitringen

