Kurv flettet i læderpapir
flettestrimler og lukket
med lædersnøre
Flet din egen kurv af læderpapir flettestrimler.
Kurven er lukket med en 2 mm lædersnøre i
kanten.

Inspiration: 15189
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Til en 15x15 cm kurv bruges 6 m
flettestrimler, som klippes i 18 strimler, der
hver har en længde på 26 cm.
Man
kan lave flettestrimlerne længere til en
større kurv og højere kant. Så kan
stumperne foldes over kanten og skjules
bag en tværflet.

Start med at finde midten af
kurven.
Har du et ulige antal strimler,
markerer du midten på to strimler og
lægger dem mod hinanden på kryds, så
deres midte mødes.
Har du et lige
antal flettestrimler, skal midten af den ene
strimmel være imellem to strimler i
stedet.
Sæt strimlerne fast med Dodz
klæbepunkter for nemmere at kunne
flette omkring dem.
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Begynd at flette. Drej arbejdet for hver
flet. Strimlerne skal ligge så tæt som
muligt.

Når alle 18 strimler er flettet på, lægges
en lineal ved kanten. Stumperne foldes
op omkring.
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Nu flettes en strimmel på ca. 65 cm på
som kant. Sæt et Dodz klæbepunkt ved
starten, så strimlen holdes på plads. Fold
ved hjørnerne og sørg for at strimlen
ligger helt nede ved bundkanten.

Lim sammen i et hjørne og skjul enderne
bag de lodretstående strimler.
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Tryk vandrette strimler ned til kanten og
hæft de oprette strimler til dem med
Dodz klæbepunkter.

Flet en kantrække mere. Træk i de
lodrette strimler, så bunden bliver tæt og
fast.
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Buk alle stumperne løst om øverste kant skiftevis indad og udad.
Start i et
hjørne med at bukke stumperne omkring
en lædersnor og ned i samme side. Når
man trækker i snoren låses kanten, og
alle ender er skjult.

Bind lædersnoren sammen med en
dobbeltknude. Bind en knude på hver
ende og klip af.

