tar fatt på et arbeid som skal bli

En f,ettef reim

spesielt.

- J tra

qþ krcpc{ E€d .dnn,,€dig
t1
t¡n-gD. Det vil si ar lærct

ñÊr-

er helr ifugge
ecìboe, mc¡s midtpadtêr e¡ flertet- ñr
kan brukes dl belter, til halsbånd til hun-

9en og eo rekkc andre formåt. Fantasien
besremmer. A rrurc metoden til

d;;;_

reim er ir¡idlertid ikke å anbefalel nrt_
seg av ryagden på våpe-

1-.?"1

ting med både fem og flere dcler, men de

som vil gå vidcrc trór finne noe mer spesi_

qlisert litteratur.

Selve flettingen skiller seg ikke fra van_

fletting. Forskjellcn ligger i ar vi.
a¡beider innvendig, må <¡nu*
.v-¡
arbeidsstykket to eller flere ganger. For å
fà co trc-flening t¡¡ å gå op,p,-aet at vi
rrg åpen

ner

torruner riktig ut til slutt. må vi fle$e i

omganger på seks.

Vi starte¡ med å skjære
-langsgáende
deler

ei reim i tre
og lar det være igien

12
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3

2

elgst

b¡r i hrçr ende. Alt etter hva vi

skal bruke det

ferdþ produktet til, ls¡ vi
1e-l_vffc nok igjen i endestykkene til å

nå

2

leger vi nâ under-ad

t

og

holder dem sammen.
4 - Med venst¡e hånd legger vi del 3
under del 2 og holder.
2, v1n<ling- Med høyrc hând tar vi igjen
den Iøæ eaden og snur hort, opp og
fi"rforegâr dèt ñlitan

ff;r?fitTnsen
4

tutiør€ det. Vi bør bruke cn linjal av stål

5 - Ná for{scuer ri.som rjdlþere ¡ne¡J rJel
I u¡,tler del 3
6 - Med venstrc åand leggcr r i ril rlur¡ Jci
-2 under del

r-

Dersom-

vi har gjort det rilrrig. rlal

endene falle naturlig pá plas. Den rr.l¿ç,
fler$ngen kan na forega pa $rñìErÈ ar¡têrÌ

fra begynnelsen igien.

Det finnas også andre mltÉr_ ricr

denne er antakelig den enller:e i.:¡ sri
nybegynner,
Og cå var det bruken. Den er m.reg:.r1.
-.
dig, men la oss f.ets. se p¡ er h¡irhanj:r
hunden eller et tælte. t prakrir r.¡ jc ,ri;.
de ha¡ bare forskjellig len¡Ce.
Speunen vi $enger. kjoper ri ! cn i^.rretnrog.
Vi pusser først balsiden ar Lrrc¡ :rierJ
et fint ôandpapir. Der s¡ænncn s!¿l *rr¡¿.
kan vi file ned litt ekstra. Denne rlchr
skal nemlig legges dobtæh.
Def før$e vi nå må gjore. er â dr¡:r¡*

et rektangulært hull midr i reimen. rJ*r
spênneú skal sitte. Det hsr rarc c¡ iJ
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Vending 2

under sþæringen-

Det vil absolutt vêre €n fordel

spandere en

Vending

R

er viktig ar vi

del 1 ag 3 sarrr,men, tar vi deû enden som
henger Ißt med høye ag snur den bort,
opp og mot oss mellom del I og 2.

stygg.

Dcn enkleste flertingen er med tre
deler.
Mer viderekomne behersker flet_

..

ver¡stre. Det

stärter riktig, og ar vi giør vèndingene
nktrg.
j
! -.?d dem
lr. tegu vi under det nr. 2 og
holder
saÍnmen med pckcñngcreã
og tommelfingeren pâ høyre hând.
| -.let y. I legger vi under det nr.3 og
holder dem med tommel og pekeñng;r
pá yenstrÊ hånd. Taket mecl høyre *aí vi
dippe.
1. vending- Mens veøstre hând hotder

Flertiog er en dekorativ måte å brute
lær

h-g* :1.,"!to
tret og blif fort

noe

Delene vi skal flette gir vi nummer I _ 2

å

I

lerbit eller to til øvelse før vi
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