Vejledning i at lave en papir-kniplepind
© Jenny Brandis www.brandis.com.au/craft/lace/bobbin.html
Udprint kun til eget brug – fra www.kniplerier.dk
Når det gælder forskellige håndarbejder, er en vis portion af opfinderånd nødvendig. Jeg behøvede kniplepinde for at lære at kniple og
efter at have søgt på nettet, fandt jeg et site der gav instruktioner på at lave dem af tapet, slikkepinds-pinde samt perler.
MEN – vi har sædvanlig vis ikke slikkepinds-pinde i Kununurra undtagen når de er del af en slikkepind – og få fat på 3 dusin – slet
ikke muligt.
Tapet ser ud til at være lige så sjældent – men perler, de findes..
En hurtig gennemtænkning endte med nogle bambus grillspyd fra købmanden, gave indpaknings papir erstattede den anden ingrediens
– og så begyndte jeg.

Først lavede jeg to forsøg med metal-papir – det var ikke nogen succes, da limen ikke klæbede så godt - det var ikke så godt at ”rulle
med” og ville ikke forblive rullet. Dog, det gav mig ideen.
Jeg skar bambus spyddene i to (2 x 4,5 inch/tommer) og rullede en ny pind med indpaknings-papir. Meget bedre. Jeg bruger nu to slags
lim. Hurtigtørrende lim/limstift til at lime perlerne og for at lime indpakningspapiret til spyddet. Den anden lim er en ”Tarzans Grip”
(hurtigtørrende ”superlim”). Denne lim bruger jeg imellem lagene efterhånden som jeg ruller, sørger for at holde fingrene fugtige så
limen ikke limer mig sammen med det hele.
Derefter eksperimenterede jeg med spangling. Fiskeline fra min mands fiske-udstyr (håber ikke at han skal ud og fiske alt for hurtigt...),
et udvalg af røde glas og træ perler med guld perler imellem giver dette resultat........

Så langt så godt.

Sæt en perle ved enden af papir-rullen. To perler ved enden af pinden.

Nå, hvad syntes du så?

Kniplepind af papir og det indpakningspapir, som den er ”rullet af”..
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