Flettede tasker/punge
(Kuverttaske)
Kuverttaske flette af papir med grafisk tryk.
Papiret er belagt med pakketape, foldet og
flettet.

Inspiration: 11642

1.

2.

Klip papirer i 12x5,5 cm. Til denne taske
er der brugt 288 stykker papir.

Beklæd alle strimler med klar pakketape.

3.

4.

Fold på midten med tapesiden udaf, og
"stryg" foldningen med et falseben.

Fold de to sider ind på midten.

5.

6.

Fold sammen.

Fold på midten.

7.

8.

Fold de to sider ind på
midten.
Bemærk, at hvert led har en
"nem" og en "svær" side. På den nemme
side ses 4 lag papir og på den svære
side ses 8 lag papir.

Et led stikkes ind i et andet led fra den
nemme side.

9.

10.

Tredje led stikkes igen ind fra den
nemme side og således fortsættes.

Efter en række med 47 led lukkes med
nr. 48.

11.

12.

Led nr. 48 foldes ikke ind fra siderne mod
midten på det lange led. Led nr. 48
stikkes ind i nr. 47 som et langt led og
stikkes udenom og tilbage i nr. 47.
Anvend evt. en saks eller strikkepind som
hjælpemiddel. På den måde låses og
sluttes ringen.

Hver ring består således af 48 led, og der
er brugt 6 ringe.

13.

14.

Bind omkring et led for at hæfte tråden.

Ringene syes sammen. Der syes på intet
tidspunkt ind i papirer med kun i
foldningerne. Det er vigtigt, at ringene
stødes sammen med en side, hvor der
ses to lag, mod en side hvor der ses tre
lag.

15.

16.

-

Sy ringene sammen fra ydersiden.

17.

18.

I den sidste ring stikkes hver del i en
magnetlås fast i 2 led, som flettes ind
overfor hinanden. Som alternativ er det
også muligt at sy en lynlås i, efter at
tasken er syet sammen.

Bunden laves ved at presse siderne mod
hinanden. Sy fra den ene side til den
anden og tilbage igen. Det er en god idé
at sy det samme sted 2 gange, da
holdbarheden herved øges.

19.
Hjørnet syes ved at presse den ene
trekant ind, mens den sidste syning
foretages som de andre.

