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flettesæt

Detaljeret flettevejledning 

Dekorationskugler
Flettevejledning til dekorationskugler på 
metalringe med tynde peddigrør
Udover materialer skal du bruge:
Saks, syl eller strikkepind, lille plast-
balje.

Anvend 5 mm flad/oval sjene eller en vikkelsjene til store kugler og anvend dem til 
lamper. Monter en glødepære på en stofledning i lampen.



Sæt 3 metalringe ind i hinanden og flet 
beviklingen “Guds Øje” alle steder hvor 
ringene krydser hinanden med tynde peddi-
grør. Kuglerne kan laves i alle størrelser. Store 
kan anvendes som lampe.

Dekorationskugler

Sådan gør du
1. Dekorationskugle med tynde peddigrør.: Sæt 3 metalringe ind 

over hinanden, så de danner en kugle. Mål ud så alle afstande 
imellem hvor ringene krydser hinanden er lige store.

2. Læg en lang 1,5 mm peddigrør i blød ca. 5 min. og start  
beviklingen ”Guds Øje” omkring et af krydsene. Læg omgangene 
tæt op ad hinanden.

4 - punkts bevikling, „Guds Øje“

1 Start med sjenen 
skråt foran krydset og 
under ringen forneden.

2 Kryds diagonalt over 
krydset og ned bag ved 
ringen mod højre.

3 Kryds over krydset 
diagonalt modsat og bag 
ved ringen øverst.

4 Kryds igen diagonalt 
over krydset og op bagved 
ringen til venstre.

5 Gentag punkt 1 - 4. 
Tjek hele tiden at vin-
klerne på beviklingen 
ligger korrekt. Drej 
ringene rundt med uret 
under beviklingen, så er 
det nemt.

6 Fortsæt beviklingen til 
ønsket størrelse og hæft 
enden.

Materialer
Metalring, dia. 30 cm, 5 stk. 
Metalring, dia. 15 cm, 10 stk. 
Metalring, dia. 20 cm, 5 stk. 
Metalring, dia. 10 cm, 10 stk.
0087 Peddigrør 1, 5 mm 100 g, natur
0028 Peddigrør 1, 5 mm 100 g, brun 
0009 Flad/oval sjene 5 mm, natur, 500 g 
0011 Flad/oval sjene 5 mm, brun, 500 g 
0533 Vikkelsjene 5 mm, 125 g.  
0020 Peddigrør 1,5 mm, natur 500 g. 
0021 Peddigrør 2 mm, natur 500 g. 
0028 Peddigrør 1,5 mm, brun 500 g. 
0029 Peddigrør 2mm, brun 500 g.
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3. Hvis peddigrøret ikke er 
lang nok, så stop og bøj 
røret rundt om ringen. Stik 
det nye rør sjene ind under 
det gamle. Klip begge 
ender ca. 3 cm lange.

4. Hold begge på plads 
med en klemme indtil du 
kommer til stedet i næste 
omgang. 

5. Bøj begge ender hen langs 
med ringen og vikkel rundt 
om dem. Lad enderne 
gå med under de næste 
omgange. 

6. Fortsæt beviklingen indtil 
den fylder præcis halvde-
len af afstanden imellem 
2 ringe. 

7. Afslutning: Stik ped- 
digrøret rundt om den 
sidste ring og ned imellem 
de sidste to omgange. 
Stik enden op igennem 
løkken og op på bagsiden 
af ringen.

8. Stram forsigtigt til og klip 
enden af, så den går ca. 
3/4 af afstanden over til 
det næste ringkryds. 

9. Start på en bevikling om-
kring det næste kryds og 
tag enden fra den første 
bevikling med under den 
næste bevikling. Fortsæt 
på denne måde med 
beviklinger omkring alle 
krydsene. Pas på at ringene 
ikke forskyder sig, så alle 
beviklinger når hinanden. 

10. Lad kuglen tørre og giv 
den en gang halvblank lak. 
Fortynd lakken i forholder 
2 dele lak til 1 del vand 
og giv et tyndt lag med en 
pensel. 


