Flot kurv af filt

INSTRUKTION

Lav en praktisk opbevaringskurv af filt med flotte detaljer.
Læderhanke og nitter giver det ”lille ekstra”.
Sådan gør du:
Klip bunden ud iflg. skabelonen (spejl
vend skabelonen mod linjen med
pilene, se fig. 1).
De stiplede linjer viser, hvor filten skal
foldes.
Lav huller ved markeringerne med
værktøjet, der følger med hulnitterne.
Klip de to andre filtark iflg. målene
(se fig. 2) og lav huller til hulnitterne
iflg. markeringerne (se fig. 3).
Sæt de 2 store filtstykker sammen
med 4 hulnitter langs hver kortside.
Stykkerne skal overlappe hinanden
(dvs. det, der ligger forrest på den ene
side, skal ligge bag det andet på den
anden side).
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Sæt bunden fast med nåle nedefra
på indersiden af filtkurven. (Obs! Filt
kurven er oval og sidestykkernes sam
linger skal være på ovalens langsider).
Lav hul i sidestykkerne på de steder,
hvor der er hul i bundens flapper.
Sæt bunden fast med hulnitter.
Sæt de lange filtstrimler sammen med
2 hulnitter, de skal også overlappe
hinanden. Placér ringen på filtkurvens
inderside. Den skal ligge kant mod
kant optil med de store ark (se fig. 3).

Skær eller klip hul i filten på hver side
af samlingerne med ca. 10 cm mellemrum og 4 cm fra overkanten (gennem
både de store filtark og de smalle
strimler) til læderhankene.
Hullerne skal være ca. 2 cm brede.
Del læderremmen på midten, så du
får 2 stykker, der er 50 cm lange.
Lav hul i læderremmene med det
værktøj, der følger med hulnitterne
eller med en hultang, iflg. målene på
vejledningen (se fig. 5).
Træk dem gennem hullerne og sæt
dem fast med skruenitter.

Du skal bruge:
3 ark kraftig filt, gråmeleret 40x40 cm
(304711)
20 hulnitter Ø 7,5 mm (982489)
4 skruenitter (305396)
Læderrem 100 cm (305250)
Værktøj:
Hammer
Saks eller hobbykniv
Hultang (515204)
Knappenåle
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