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Besøg www.altomhobby.dk for flere hobbies

Hvis du har spørgsmål til taskerne eller noget driller,
er du meget velkommen til at skrive til mig på
info@altomhobby.dk. Måske kan jeg hjælpe dig. :o)

Mange hobby-hilsener fra Rie
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Tern-skabelon
Ofte er der et bestemt sted på papiret, du gerne vil have til at være synligt på den
færdige taske.
I så fald kan du bruge en skabelon som nedenstående. Det mørke tern klippes eller
skæres ud, og hele skabelonen lægges derefter på papiret. Når du kan se det ønskede
motiv i kassen, tegner du rundt om yderkanten på skabelonen og klipper ud.
Så er papiret klar til at blive foldet og flettet.
Når du fletter ringene, vender ternene skiftevis den ene og den anden vej. Derfor er
der to skabeloner. Du skal bruge lige mange af hver type, og det er en fordel at lægge
dem i to separate bunker, når du klipper papirerne, så du nemt kan finde et tern, der
vender den rigtige vej.
Skabelon A

Skabelon B
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Da skabelonen afhænger af størrelsen på dine tern, er skabelonen her i
bogen bare vejledende (og i øvrigt ikke helt målfast), og du skal derfor
lave din egen i den størrelse, du ønsker.
Hvis du laver den på pap eller karton holder den bedre - og er nemmere at bruge end hvis du bruger almindeligt papir.
Jeg foretrækker at flette et par tern og tegne de sider, der vender udad, helt sorte.
(Tegn på to tern, der følger lige efter hinanden, så du får en skabelon til begge typer.)
Derefter piller jeg ternene fra hinanden, og så har jeg to skabeloner.
Men hvis du er mere til linealer og opmålinger, er det også en mulighed.
Sådan gør du:
1: Tegn omkredsen i den størrelse, du ønsker.
2: Tegn en streg midt på langsiden, ligesom hvis
du ville bukke skabelonen på midten. (Hvis din
skabelon er 9 cm lang, tegner du en streg ved 4,5
cm). Skabelonen er nu “delt” i to.
3: Tegn derefter en streg midt i den ene halvdel igen ligesom hvis du ville bukke den på midten.

4: Det inderste stykke skal igen deles i to.

5: Vend papiret en kvart omgang og tegn en
streg på midten, så papiret deles i to.

6: Del den ene side op endnu en gang.
(Til den anden skabelon deler du den anden side op.)
4: Klip eller skær det ene tern ud, ligesom på de
viste skabeloner.
5: Klip eller skær hele skabelonens kant ud.
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Hvis du foretrækker at have én skabelon i stedet for to, kan de sagtens kombineres
på ét stykke karton:

A

B

4

Når du ved, hvilken del af papiret, der kommer til at vende udad, har du også mulighed for at lave et mønster på tasken.

For eksempel kan du flette en ring,
hvor du skifter mellem to mønstre.
På denne taske har jeg flettet hver
ring med skiftevis dameblade og
bøger, og det giver et skakternet
mønster.

Du kan også flette en enkelt ring i en anden farve for at få en vandret stribe, som er
to tern bred, eller du kan planlægge dine ringe, så du f.eks. får et hjerte, en blomst
eller lignende.
Er du lidt mere avanceret - og har du flere eksemplarer af et pænt motiv - kan du
bruge skabelonerne til at overføre hele motivet til tasken.
Så laver du lapper, hvor hver lap viser en lille del af motivet, og fletter dem sammen,
så de tilsammen - når de bliver foldet og flettet - viser hele motivet. Det er noget af et
planlægningsarbejde, men det bliver super flot.
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