Papir-kniplepinde fra www.kniplerier.dk
Vejledningen står på denne side:
http://users.argonet.co.uk/users/paternoster/lace/paperbobbin/paperbobbin.html
og Brenda Paternoster har venligst givet sin tilladelse til min oversættelse. @X

Et par kniplepinde lavet af indpakningspapir – og en tykkere pind, hvor der er brugt tykkere
papir.
Denne vejledning er blevet offentliggjort som et projekt i ”the Lace Guild's 'Young Lacemaker'
magazine” (a990) som Brenda var redaktør for. Selvom de måske ikke ser lige så godt ud
som drejede træ-pinde, er de ikke kostbare, og kan være ret brugbare hvis du behøver et par
ekstra pinde med kort varsel.
Materialer:
papir, almindeligt fotokopipapir kan brugs, men jo mere farvestrålende, jo mere farverige
kniplepinde får du
saks
lim
blyant
metal-lineal
fin (2mm) strikkepind
prikkeunderlag
tegnestift
Hvordan:
Skær et stykke papir på 10x20 cm
Tegn det område ind der skal skæres væk – men skær det ikke endnu
Rul papiret stramt omkring strikkenålen, og rul det ud igen
Skær den del ud, der er angivet og smør lim på de skraverede områder (på bagsiden af
papiret, hvis det er mønstret)
Rul papiret stramt på igen, pas på at kanterne bliver lige
Når du kommer til det sted hvor de to strimler deles, ruller du videre med den smalle
strimmel (for at danne pindens ”hoved”) - derefter ruller du videre med det brede stykke
for at danne pindens håndtak
Træk strikkepinden ud, og se efter at alle kanter er limet glat
For at lave hullet – hvis du vil ”spangle” kniplepinden, bruger du tegnestiften til at stikke
hul i ”pinden”. Pinden mister måske lidt af sin facon, men den kan nemt formes igen,
sålænge limen er fugtig.
Kan evt. lakeres flere gange med speciel papirlak

Start rolling from this end = Når du starter med at rulle fast omkring strikkepinden, starter du i
denne ende.
Cut this part away = Det er denne del der skal skæres væk, for at give kniplepinden sin form.

