PAPPERSKORG
Design Lankava, Marja Rautiainen och Ilse Palmunoksa
Storlek Ca 30x25x35 cm (= bredd, djup, höjd)
Bindning Tuskaft
Varp/m 150 g oblekt tunt pappersgarn 1,65 (tex 625)
från Lankava (100% papper, 100 g/härva = ca. 180 m).
● Bredd 60 cm
● Täthet 4 tr/cm
● Sked 40/1
● Trådantal 240
Inslag 130 g vitt (fnr 1) och 110 g svart (fnr 6) platt pappersband (tex 1250) från Lankava.
Inslagstäthet 3 tr/cm
Förberedelse Blöt pappersgarnhärvorna och låt rinna
av. Lägg härvorna mellan handdukar och krama ur så
att fuktigheten fördelas jämnt. Reva med en varptråd
av det fuktiga garnet. Fukta varpen igen och dra den på
bommen när den är fuktig. Skydda tygbommen med ca
70 cm bred plast och stärk varpen med bomspröt eller
en ca 65x200 cm gymnastikamatta. Observera; det styva garnet skall dras väldigt jämnt på bommen.
Vävbeskrivning Börja och avsluta med 7 cm svart pappersband. Upprepa följande randning 9 gånger: 5 cm vitt, 5 cm svart. Väv 5 cm svart som utfyllnad (19 ränder).
Montering Sy sidsömmarna av varpgarn med en tapisserinål. Vik tyget en gång på mitten och tråckla ihop kanterna med 1 centimeters sömsmån. Tråckla först den övre kanten in mot vikningen och sedan tillbaka på motsatt sätt.
För nålen omväxlande över och under 2 inslagstrådar. Vik upp sömmarna och ångstryk dem. Vänd tyget med ett
kraftigt grepp. Använd handskar om nödvändigt. Tryck först in de vikta hörnen och tryck sedan hörnen mot kanterna. Vik hörn på ca 25 cm i botten och släta ut vikningen. Observera att ingen söm behöver sys i hörnen. Ångstryk
korgen ordentligt med linnetemperatur eller fukta den genom en duk. Snedda infodringens sidsömmar vid överkanten så att det inte blir så tjockt och vik från kanten en 2 cm fåll till infodring. Vik ytterligare 5 cm och tråckla fast
vikningen i kanten på korgen. Sy sömmarna platta genom att sy i samma riktning som stygnen. Fäst slutligen de
nedre hörnen med några stygn i korgens botten.
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