mounting string
monter garnet
1.

2.

3.

1.

Klip bånd af Zpagetti eller det valgte garn i
den længde, som du skal bruge og læg dem
dobbelt. Du skal også bruge en træring.

2.

Læg træringen på midten af dine bånd.

3.

Træk enderne af dine bånd gennem den løkke,
som dannes mellem midten af båndene og
træringen. Sørg for, at midten af båndene
hele tiden er midt på træringen, så båndene
forbliver lige lange.
Stram båndene til, så løkken sidder tæt og
stramt under træringen.

gathering knot
samlingsknude
1.

2.

I stedet for, at din plantehænger monteres med en
træring, kan du sno en fast løkke af Zpagetti om
de bånd, som du senere skal flette med.
Du kan også bruge denne samlingsknude under
træringen for at skabe en dekorativ samling på
dine bånd.
1.

Lav et ekstra bånd på 0,5-1 m til at sno om
de lange bånd. Find midten af de lange bånd.
Det er her, at du skal lave din samlingsknude.
Læg det korte bånd dobbelt i et stykke, som
en lidt længere end den snoning du vil lave.

2.

Lad den korte ende stikke ud og tag nu den
lange ende og før bag om båndene og op igen.

3.

Sno nu den lange ende, som du har fat i, tæt
rundt om båndene, som på fig. 3, indtil du til
sidst er næsten henne ved løkken du lavede til
at starte med.

4.
3.

Til slut stikker du enden, som du har snoet
med, ind gennem løkken for at låse snoningen. Så trækker du forsigtigt i begge ender
af snoningsbåndet. Så strammes snoningen,
samt begge ender og løkken smutter ind under snoningen. Når du har strammet båndet
til, så kan du klippe de bånd af, som stikker ud
i hver ende af samlingsknuden.

4. Den samme fremgangsmåde kan du bruge,
hvis du vil samle de bånd, som hænger ned,
inden du begynder at flette din plantehænger. Den dekorative snoning kan både bruges
efter, at du har lavet en snoning til at hænge
planteophænget i, eller når du har monteret
din træring.

spiral knot
spiralknude
1.

4.

Tag 4 eller flere bånd, som du holder ved siden af
hinanden.
Det er kun de yderste, som du arbejder med; højre
og venstre. De yderste bånd skifter side, hver gang
du laver en knude.
De midterste bånd hænger løst ned, og knuderne
dannes omkring de midterste bånd.

2.

5.

For hver knude fører du venstre bånd over til højre
side, og højre bånd over til venstre side. Det er
vigtigt, at du for hver omgang starter med samme
side. Ellers vil din spiralrække blive til et flad bånd
med firkantede knuder.
Starter du med venstre bånd som her, drejer spiral
mod højre. Starter du med højre bånd øverst
drejer spiral mod venstre.
1.

Tag det yderste venstre bånd, før det over de
midterste og bag det yderste højre bånd.

2.

Tag nu det højre bånd og før det bag de 2
midterste og op gennem den løkke som, blev
dannet da du førte det venstre bånd foran.
Du har nu lavet en spiralknude.

3.

Der dannes først en spiral når du fortsætter
rækken af spiralknuder.
Start derfor igen med venstre bånd over de
midterste og bag det højre.

3.

4. Derefter fører du det højre bånd bag de midterste og gennem løkken, som blev dannet da
du første venstre bånd foran.
5.

Gentag punkt 2 et passende antal gange og
du vil se at dit bånd begynder at dreje. Husk
at stramme til undervejs

Double half hitches
løkkerækker · højre
Double half hitches eller løkkerækker dannes af et monteringsbånd, hvor der dannes løkker omkring. Løkkerne låser
sig selv når de laves dobbelt.

1.

2.

4.

3.

1.

Placer båndet bag monteringsbåndet og før det opad
på forsiden af monteringsbåndet.

2.

Før båndet ned på bagsiden af monteringbåndet på
venstre side af dit udgangspunkt.

3.

Stram til. Nu har du første halvdel af en Double half
hitch.

4. Før nu båndet frem på forsiden igen og op uden at
stramme til.

5.

6.

Double half hitches er en god knude til at skabe stabilitet i
din macramé. Den kan også bruges til at lave mere avancerede mønstre, når du holder monteringstråden på skrå.

7.

5.

Før båndet bagom monteringsbåndet på højre side af
udgangspunktet og ned i den løkke, som opstod da du
førte båndet frem.

6.

Stram til ved at trække i båndet, som hænger ned.

7.

Klem de 2 løkker let sammen. Du har nu en hel
Double half hitch, som låser i sig selv.

Double half hitches
løkkerækker · venstre
Double half hitches eller løkkerækker dannes af et monteringsbånd, hvor der dannes løkker omkring. Løkkerne låser sig selv
når de laves dobbelt.

1.

2.

3.

Double half hitches er en god knude til at skabe stabilitet i din
macramé. Den kan også bruges til at lave mere avancerede
mønstre, når du holder monteringstråden på skrå.
1.

Placer båndet bag monteringsbåndet og før det opad på
forsiden af monteringsbåndet.

2.

Før båndet ned på bagsiden af monteringbåndet på højre
side af dit udgangspunkt.

3.

Stram til. Nu har du første halvdel af en Double half hitch.

4. Før nu båndet frem på forsiden igen og op uden at stramme til.

4.

5.

6.

7.

5.

Før båndet bagom monteringsbåndet på venstre side af
udgangspunktet og ned i den løkke, som opstod da du
førte båndet frem.

6.

Stram til ved at trække i båndet, som hænger ned.

7.

Klem de 2 løkker let sammen. Du har nu en hel Double
half hitch, som låser i sig selv.

D.H.H patterns
mønstre af løkker
1.

Double half hitches kan bruges til at lave mønstre i
din macramé, alt efter hvordan du placerer båndet
du laver løkker omkring. Her er et eksempel på
hvordan du laver skrå rækker af Double half hitches, som vender til venstre eller til højre.
1.

Placer dit monteringsbånd der, hvor du gerne
vil starte rækken. Begynd med det førstkommende bånd og lav første double half hitch.
Placer undervejs monteringsbåndet i den vinkel eller form, som du ønsker og bind Double
half hitches omkring.
Husk at lave venstrevendte Double half
hitches når monteringsbåndet peger mod
venstre

2.

2.

Når du vender monteringsbåndet mod højre
følger du samme procedure, husk blot at
bruge teknikken til højrevendte Double half
hitches.

adding beads
tilføj perler
1.

Når du fletter din plantehænger, så kan du
tilføje træperler, fx når du laver et bånd med
en række af spiralknuder.
Det er en god ide at have en knude på begge
sider af træperlen for at holde den på plads.

1.

2.

3.

Hvis du vil sætte træperler ind i rækken af
spiralknuder, trækker du dem på de 2 midterste bånd og fortsætter med at binde en knude
omkring med de yderste.
2.

Når du har trukket træperlen på de 2 midterste bånd laver du den næste knude, med det
bånd øverst, som naturligt ville have været
det næste, hvis ikke træperlen var sat på.
På den måde fortsætter du symmetrien i
rækken af spiralknuder.

3.

Når du har bundet en spiralknude kan du
sætte den næste træperle på.
Fortsæt sådan indtil du har alle perler på.

TIP: Hvis du synes, at det er svært at trække
træperlerne på 2 bånd af Zpagetti, kan du trække
det første bånd et stykke igennem og derefter
“gemme” det andet bånd inden i det første bånd.
Nu er det nemmere at trække andet bånd igennem, når det er inden i det første.

