Kom godt i
gang

God fornøjelse
Copy Write Haandarbejdets Fremme

Fixering af farverne:

Når arbejdet er vasket og stadig
helt vådt kan man enten vælge
at spænde det op eller at presse
det. Opspænding foregår ved at
man på en plade dækket med
hvidt lærred og plastic spænder
sit arbejde op med rustfri
knappenåle og med broderiet
opad.
Nålene skal sidde tæt. Ca. 2 pr.
cm. Det er vigtigt at stoffet
spændes op både stramt og
trådlige. Lad arbejdet sidde
opspændt til det er absolut tørt.
Ved opspænding sikrer man sig
at alle broderede sting stadig
hvælver sig op fra stoffet.

2. Bind en tråd
omkring dukken, så
garnet ikke filtres
under fixeringen. Dyb
garnet i kogende vand.
Du kan evt. tilsætte et
par spiseskefulde hvid
eddike.

1. Alle broderigarner i
bomuld kan indeholde
overskudsfarve. De er
oftest røde og mørkere
nuancer, der har
overskudsfarve. Hvis
broderiet skal kunne
vaskes, er det nemmest
at reducere
overskudsfarven før du
starter broderiet.
Start med at pille
papirbanderolen af.
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OPSPÆNDING/STRYGNING:

3. Læg garnet til tørre
på et stykke
køkkenrulle. Hvis
garnet smitter af,
gentages processen.
Særligt de røde
nuancer smitter af og
skal ofte have mere
end en behandling.
Når garnet er tørt kan
du begynde broderiet.

Alternativt til opspændingen,
kan man presse sit færdige
arbejde. Dette gøres ALTID med
forsiden nedad på flere lag hvidt
lærred. Imellem strygejernet og
arbejdet lægges et strygeklæde,
som også kan bestå af et stykke
hvidt lærred. Pres med varme
indtil arbejdet er knastørt. Hvis
presningen afbrydes i mens der
stadig er fugt i stoffet, vil det
trække sig sammen og syne lidt
ujævnt/krøllet igen.
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VASK AF DET FÆRDIGE:
1 god spsk. sæbespåner, opløses i lidt kogende, helst blødgjort, vand.
Derefter tilsættes mere vand til det er ”håndvarmt"

Klargøring af stof:
1. For at undgå, at stoffet trævler, kastes der rundt langs kanten
med kastesting i sytråd.

Håndarbejdet lægges i rigeligt af sæbevandet. Der skal være vand nok til, at
det kan flyde frit uden at være foldet. Stoffet skvulpes i vandet.
Der må ikke gnubbes eller vrides og det må heller ikke stå i blød længere
tid i vandet.
Skylning skal efterfølgende ske i lunkent, helst blødgjort vand og der
skylles mange gange, minimum 3 gange til skyllevandet er helt uden
sæberester.
Sidste hold skyllevand kan eventuelt tilsættes lidt farveløst eddike.
Læg håndarbejdet på er tørt håndklæde og tryk det fri for vand.
Undgå at hænge det op.
Blødgjort vand fremstilles ved at opløse 1-2 spsk. Soda i 10 liter kogende
vand.
BEMÆRK at tekstiler med uld og silke ikke tåler vand blødgjort med soda
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2. Ri med sytråd langs midten på langs og på tværs. Du skal
skiftevis ri over 2 tråde og under 2 tråde. Så får du placeret
motivet midt på stoffet og kan lettere tælle ud. Det er vigtigt, at
riningen lægges korrekt i forhold til stoffets vævning. Se næste
side.
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KORSSTING:
Når du skal brodere
med Blomstergarn er
det mest almindeligt,
at sy med 1 eller 2
tråde med en nål uden
spids. Det vil typisk
fremgå af dit mønster.
Da du endnu ikke har
broderet på stoffet, er
der selvsagt ikke noget
at hæfte i. Lad trådenden hænge frit på
forsiden af stoffet og
stik nålen op ved
startpunktet.

Korssting sys i vandrette rækker. Alle korssting startes i nederste venstre hjørne
af stinget op mod øverste højre hjørne og afsluttes med et sting fra nederste højre
hjørne op mod øverste venstre hjørne.

Start altid et korssting
hvor den lodrette tråd
til højre ligger øverst..
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Ved mønstersyning springes
aldrig over mere end 1-3 sting.
Er der længere skal der hæftes.
Vær opmærksom på, at på lyst
stof, vil mørk tråd skinne
igennem og jo færre sting
anbefales det at springe.
Mønstersyning sys som oftest
i vandrette rækker fra oven og
ned.

Hæftning af trådender sys
med en spids nål. Sy ind i
tråden på bagsiden over
mindst 4 tråde
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