VÄGGDEKORATION I RAFFIA
Design Alice A
Storlek ca 27x48 cm (en blomma är 6 cm i diameter)
Garn 50 g vitt (fnr 01) och 50 g grått (fnr 11) Raffia pappersgarn från Lankava (100 % Rayon), ca 50 g svart
(fnr 6) tunt pappersgarn 1,65 (100 % papper, 100 g = ca
180 m). En blomma väger ca 3 g.
Tillbehör mellanstor blomväv av Alice A, sax, tejp, en
ca 30 cm lång rund stång i trä eller mässing, 57 st öppningsbara metallringar 10-15 mm i diameter.
Arbetsbeskrivning Gör 20 gråa och 8 vita blommor
med hjälp av den inre omkretsen av blomväven.
Ta det svarta pappersgarnet och för dess ände bakom
blomväven genom mitthålet. Fäst garnänden i blomvävens ytterkant med tejp. Snurra sedan garnet moturs
eller medurs i åttor runt de pinnar som är mittemot varandra (bild 1). Snurra runt ett pinnpar och byt sedan till
nästa pinnpar. Gör 2 varv på detta sätt med det svarta
garnet. Lämna en garnände på ca 40 cm och klipp av.
Trä garnänden genom blommans mitt mot den motsatta
pinnens andra sida och bakom arbetet. Ta bort tejpen
och knyt ihop garnändarna bakom blomväven så löst
att du kan knyta upp knuten senare när du gör färdigt
blomman.
Ta sedan Raffia-garnet och snurra 2 varv på samma
sätt och knyt garnändarna med en hård knut bakom
blomväven.
Knyt upp knuten i pappersgarnet och dra den ena änden mellan två kronblad till framsidan, med en virknål.
Fäst kronbladen i varandra genom att virka 1 sm över
varje garnknippe/kronblad (= 8 trådar). Trä garnänden
tillbaka genom blomväven och knyt med en hård knut. Trä och fäst alla garnändarna inne i blommans mitt.
Avslutning Sammanfoga blommornas kronblad med metallringar (bild 2) så som på bilden. Fäst ytterligare 2 ringar i
den övre kantens fyra ringar. För en tunn stång genom de översta ringarna. Knyt en upphängningsögla av det svarta pappersgarnet.

bild 1
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet
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