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Lav en drømmefanger og hæng den op, hvor du sooover, for ifølge legen-

den fra de amerikanske indianere, vil nettet opfaaange alle de grimme

drømme og kun lade de gode slippe igennem.

Du skal bruge:

Bomuldsgarn i forskellige farver

Minidun

SSlleebbnnee ppllaassttppeerrlleerr ((88 mmmm ii ddiiaammeetteerr)r)r)) ii bbllaannddeeddee ffaarrvveerr mmeedd ssttoorrttttrtt hhuull

1 nål med et stort øje 

Blød jerntråd (1,4 mm i diameter)

1 skævbidertang og en saks

11 ssyylltteettøøjjjjssggllaass eelllleerr ttiillssvvaarreennddee rruunndd ggeennssttaanndd ((ddiiaaaaaaaaammeetteerr 1100 ccmm))

Grøn blomstertråd (0,3mm i diameter)

Sådan gør du:

Man kan købe færdige ringe til dekorationsbrug eller selv lave ringen af

et stykke blød jerntråd på 110 cm. Vikl tråden rundt om syltetøjsglassset

ca. 3 gange (1), og lad enderne »lappe over«. Sno et stykke tynd blomm-

stertråd omkring overlapningen, så ringene holdes sammen (2).

Bind den ene ende af et nøgle bomuldsgarn fast på ringen med et ppar

knuder. Sno derefter tråden stramt og tæt omkring ringen, hele vejen

rundt (3). Klip garnet af, så der er en ende på ca. 50 cm til seneere

ophængning, og bind garnenden fast med et par knuder omkring ringeen,

så snoningerne ikke »løber op«.

Drømmefangee
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en tråd på ca. 1 meter i en andenKlip 

e bomuldsgarn og bind den enefarve

e fast på ringen. Træk den andenende

e på en nål og træk to perler på trå-ende å-

Kryds tråden over til modsatden. atte

og bind en løkke omkring ringen,side n

råden forbliver stram.så tr

TTræk 2 nye perler på tråden ogTT

s videre til modsatte side. Lav igenkryd

løkke omkring ringen, så trådenen l

mmes ud og forbliver stram (4).stram 4).

sæt på denne måde med at laveForts ave et

e elle mindre finmasket net mere et (5).

Hvis du har brug for en ny H y ny ttråd

ervejs, hæfter du den gamunde mle meded

ar knuder omkring ringenet pa gen og binder

ny fast på samme men n måde, hvorefter
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Klip til sidst 3 bomuldstrådeK råde på ca.

cm. Sno den ene ende af hver t25 c er tråd

mt omkring den øverste del af fjer-stram

et på et minidun og bind et parstråe

der, så den sidder fast. (6). Træk 3knud

er på tråden, og skub forsigtigtperle

erne ned over den øverste del afperle
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en i en afstand på ca. 6 cm (8).geringe

Hæng drømmefangeren op …. ogH

sov godt! 
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Træk perler på bomuldsgarn og lav derefter luftmasker med en hæklenål,TT

og du vil hurtigt kunne lave de flotte og smarte snore, som kan bindes om

halsen, håndleddet, anklen, maven eller håret.

Du skal bruge:

Bomuldsgarn i forskellige farver

Perler med så stort et hul, at bomuldstråden kan trækkes igennem

En hæklenål nr. 31/2 eller 4

1 nål med stort øje

Kom evt. lidt lim eller klar neglelak på spidsen af tråden og »nulr« den 

i en spids facon. Når limen /lakken tørrer, bliver spidsen så hård,

at man kan trække tråden gennem perlerne uden at bruge en nål.

Sådan gør du:

Klip et langt stykke bomuldsgarn, så der er rigeligt at tage af. Til et hals-

smykke beregnes ca. 2 meter og til et armbånd ca. 11/2 meter, men start

altid med at måle halsen, anklen, håndleddet m.v. med et målebånd, så

du ved, hvor langt det hæklede stykke skal være.

Træk et antal perler på tråden, og lav en begyndelsesløkke, somTT

beskrevet på side 10 under Hækling. Lav begyndelsesløkken ca. 10 cm

inde på garnet, da garnenden senere skal bruges, hvis snoren skal bin-

des fast om halsen, håndleddet eller anklen.

Lav derefter en række luftmasker med hæklenålen og hækl perlerne

med efterhånden. Perlerne kan fordeles jævnt over snoren, eller man kan

starte og slutte med en lang række luftmasker og anbringe alle perlerne

på det midterste stykke af den hæklede snor. Kun fantasien sætter græn-

ser, - så prøv dig frem.

Når rækken af luftmasker har nået den ønskede længde, trækkes den

sidste garnende gennem løkken på hæklenålen. Klip garnet af i samme

længde som i modsatte side og slå evt. en knude på enderne, så de ikke

trævler.

TIP.: Du kan også hækle med dobbelt garn, hvis du ønsker en tykkere

snor, som vist med det sorte armbånd. Beregn dobbelt så meget garn og

træk det på en nål med stort øje. Læg garnet dobbelt, inden det trækkes

gennem perlerne. Klip nålen af og slå en knude på enderne. Lav derefter

en begyndelsesløkke på den dobbelte snor og hækl en række luftmasker,

som før beskrevet.

Hæklede perlesnore




