
Kumihimoplatta                      9260-0000
I vår beskrivning utgår vi alltid ifrån fyra trådar, som du viker dubbelt. Dessa bör vara ca 150 cm var, om det är ett 
armband du skall göra. Du kan välja en, två eller fyra olika färger. Du kan använda olika typer av garn eller band. 
Prova dig fram tills du får det resultat du vill ha.
Börja alltid med att vika längderna på mitten och slå en knut. Vill du ha lite tyngd i ditt arbete, så att det hänger ner 
ordentligt, så kan du fästa en klädnypa eller dylikt i knuten. Spänn fast trådarna i kumihimoplattan utifrån våra bilder.

Rund fläta
Vi har använt fyra olika färger. Spänn fast trådarna i plattan enligt bild 1.
Tag tråden högst upp till vänster och flytta ner till vänster om de nedre trådarna, bild 2.
Flytta upp nedre, högra tråden till höger om den övre tråden, bild 3
Vrid nu plattan ett kvarts varv åt vänster.
Gör nu om steg 2-3 med de trådar som nu är uppåt och nedåt.
Vrid plattan ett kvarts varv åt vänster igen och gör om steg 2-3. Fortsätt tills du är nöjd med längden på ditt arbete. 
Var noga med att alltid vrida plattan åt samma håll. När du gör ett uppehåll i ditt arbete, var noga med att ha koll på 
vilken tråd du flyttade senast.

Spiralfläta
Vi har använt två olika färger. Spänn fast trådarna i plattan enligt bild 1. Du ska 
nu ha tre springor alternativt nio springor,  emellan varje trådparti. Gör sedan 
trådförflyttningarna och vridningen på exakt samma sätt som den runda flätan.
Fortsätt tills du är nöjd med längden på ditt arbete. Var noga med att alltid vrida 
plattan åt samma håll. När du gör ett uppehåll i ditt arbete, var noga med att ha 
koll på vilken tråd du flyttade senast.
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Platt fläta
Vi har använt fyra färger till denna fläta. Spänn fast trådarna i plattan enligt bild 1.
Se på Bildserien hur man flyttar de olika trådarna, följ pilarna. När du är färdig med alla stegen börjar du om från 
början. Fortsätt tills du är nöjd med längden på ditt arbete. När du gör ett uppehåll i ditt arbete, var noga med att ha 
koll på vilken tråd du flyttade senast.
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