Korg av läderpapper med
virkad kant av raffia
pappersgarn
Gör en korg av läderpapper med en virkad
kant av raffia pappersgarn. Använd en screw
punch för att göra hål till virkningen längst
kanten.

Inspiration: 15860
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Skriv ut och klipp ut schablonen som
finns som en särskild pdf här på sidan.
Schablonen består av en av korgens
sidor och en hålschablon till "virkhålen".

Klipp ett stycke läderpapper på ca. 35 x
35 cm. Stryk den lätt på medelvärme med
en fuktig kökshandduk över, för att släta
ut. Rita av schablonen med lätt hand på
läderpappret. Lägg schablonen kant till
kant 4 gånger som vi visar på bilden.
Klipp ut.
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Markera viklinjerna med ett falsben.

Sudda bort blyertsstrecken i korgens
botten.
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Markera därefter korgens viklinjer i
botten med falsbenet.

Vik alla kanter, så vikningen går utåt som
vi visar på bilden.
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Klipp en hålschablon i läderpapper och
gör 10 hål med en screw punch.

Lägg schablonen på korgens kanter och
gör hål hela vägen runt.
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Använd trekantade hålschablonen till
hålen på vikningarna. Gör 5 hål med en
screw punch.

Lägg schablonen till vikningarna och gör
5 hål längst kanterna som vi visar på
bilden.
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Dela raffia pappersgarnet på längden
innan du syr. Det går åt ca. 25 cm
pappersgarn för att sy ihop varje vikning.

Trä en garnnål med en garnnål med raffia
pappersgarn och sy från insidan i första
hålet.
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Sy ner i nästa hål och upp i hålet på
motsatta sida som vi visar här på bilden.

Sy ihop vikningarna i varannat hål
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Sy tillbaka och avsluta i första hålet.

Knyt en knut som avslutning.
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För raffia pappersgarnet genom ett av
kanthålen på korgen. Använd virknål nr.
3.

Virka hela vägen runt i kanten med
kantmasker.
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Avsluta genom att föra pappersgarnet
genom de sista två maskorna.

Knyt en knut som avslutning.

Schablon
-

