Vævede figurer på pap

Materialer:
Bølgepap
Blyant
Saks
Maling (Plakatfarve el. akrylmaling)
Pensler
Fast bomuldssnor (F.eks. fiskegarn 12/12)









Klip et stykke bølgepap 9,5 x 15 cm (Rillerne i pappet skal gå på den lange led).
I pappets øverste og nederste kant (= de smalle sider) måles der 2,5 cm ind fra venstre side, hvor efter der
sættes en lille streg for hver 0,5 cm, til der i alt er 10 streger. Det samme gøres forneden. Derefter klippes et
lille hak ind i pappet ved hver streg.
På pappet males nu en baggrund for figuren. Mal med en vandbaseret dækkende farve, f.eks. plakatfarve
eller akrylmaling. Lad farven tørre grundigt.
En fast bomuldssnor, (f.eks. fiskegarn 12/12) på minimum 3,20 m. sættes fast i det yderste af de klippede
hak nederst til venstre. Lad en ende på ca. 15 cm vende ud mod pappets bagside. Herefter føres snoren op
over forsiden og fæstnes i yderst venstre hak i øverste kant, ned over bagsiden hvor snoren sættes i det
næste hak …osv. , til der sidder 10 snore spændt ud over forsiden. (Fig.1)
Snoren justeres så den sidder jævnt stramt over forsiden og til sidst bindes snorens to ender sammen med et
par knuder på bagsiden.(Fig.2)

Figur 1



Garnrester
Tynde piberrensere
To små perler
Filt til øjne og mund
Posca-tusser el. farveblyanter

Figur 2

Klip nu et en strimmel karton på 1,5 x 9 cm og væv det skiftevis over og under snorene på forsiden. Skub det
derefter længs ned i bunden af snorene.







Nu kan vævningen begynde:
Brug gerne rester af tyndt hækle- og strikke garn i mange farver og kvaliteter. Er garnet meget tyndt, kan det
lægges dobbelt. Læg garnet i en tyk stoppenål mens der væves.
Der væves ved at garnet trækkes skiftevis over og under snorene på pappet rundt om den yderste snor og
tilbage og igen skiftevis over og under men modsat den forrige række. Så der hvor garnet gik over snoren i
første række skal det nu gå under.
Garn-enderne, der sider tilbage når man begynder og slutter med en farve, kan man trække om på bagsiden
af figuren.
De første 3 cm væves benene. Det gøres ved at der først væves 3 cm på de yderste 5 snore til venstre og
derefter det samme på det yderste 5 snore til højre. (Fig. 4)

Figur 3





Herefter væves kroppen ved at der væves 3 cm hen over alle 10 snore på pappet.
Nu klippes 2 stk. tynde piberensere på minimum 15 cm, til arme. Hver stykke væves ind så der stikker lige
meget ud på hver side af snorene. Derefter væves ca. 0,5 cm i en farve der passer til armenes farve.
Der væves nu ca. 2 cm. i det der skal være ansigtets farve.
Håret kan laves ved at væve garn ind, hvor man også lader ender af garnet hænge ud på hver side af snorene
og evt. fletter garnendere til rottehaler eller der kan laves strithår at snor små stykker garn om snorene som
vist på billedet. (Fig. 5)

Figur 4



Afslutning:
Garn-enderne der hænger tilbage hver gang der er skiftet farve, klippes så de ikke er længere end 1 til 2 cm.
Derefter skubbes de ind bag figuren.
Til sidst snoes piberenserarmene og der kan evt. limes en perle på til hænder. Der klippes øjne og mund af
hobby filt som limes på ansigtet og baggrunden på pappet kan tilføjes små detaljer med dækkende tusser
(f.eks Posca) eller farveblyant.

