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flettesæt

Detaljeret  
flettevejledning 

Diagonalflettede
bambuskurve
Flettevejledning til diagonalflettede 
kurve af bambusspåner 
 
Derudover skal du bruge:
Flettematerialer, målebånd, saks, 
syl eller strikkepind, lille plastbalje, 
hæftetang.

9. Sæt en bambusspån på indvendig og en udvendig med en 
2 mm snor imellem som kantfylder. Hold det hele på plads 
med klemmer. Lad enderne gå lidt over hinanden.

10. Snør kanten fast med en 2,5 mm stolesjene. Stik sje-
nen ind i kurven med den flade side opad lige under kant-
spånen, lad den gå op på indersiden af kurven og ned på 
ydersiden under snoren og kantsjenen og stram til som en 
hæftekrog. 

11. Snør nu stramt omkring kanten i hvert mellemrum. Sæt en 
klemme på snøringen imens den næste laves.

12. Slut i samme hul som starten. Lad resten af snøresjenen 
gå rundt under kanten op og ned i hullerne. Afslut med at 
hæfte stolesjenen op under kanten og ned på indersiden 
igen som en hæftekrog. Lad kurven tørre og giv den evt. 
en gang lak eller vindruekerneolie. Hvis kurven skal an-
vendes til mad er det godt at anvende Food Safe Finish.



Materiale forbrug: 
• bambusspåner 40 x 0,10 cm
• 2,5 mm stolesjene
• 2-3 mm snor, hamp eller søgræs
• Hæftetang, blyant, saks, 
målebånd, små træklemmer

 Diagonalflettede 
kurve af bambus

Fremstil stabile og smarte diagonalflettede kurve af 
bambusspåner. 
Anvend kurvene til blyantsholdere, brødkurve, servi-
etkurv, værktøjsbakke i hobbyrummet og meget an-
det. 

Oplægning til kvadratisk kurv 10 x 10 x 9 cm, 
10 bambusspåner på hver led.

Oplægning til kvadratisk kurv 19 x 19 x 5 cm 
eller en rektangulær kurv 14 x 25 x 5 cm,
20 bambuspåner på hver led.

Til diagonalflettede kurve lægges spånerne/stagerne altid op i en firkant med lige mange stager på hver 
led. Hjørnerne placeres midt på siderne til kvadratiske kurve og forskudt ud mod hjørnerne af oplæg-
ningfirkanten til rektangulære kurve. De to stager som mødes midt på en side er de korteste og bestem-
mer kurvens højde. Her gives nogle eksempler på kurvestørrelser, men prøv selv andre alt efter det formål 
du skal anvende kurven til.

Sådan gør du
1. Læg det antal bam-

busspåner du skal bruge i 
blød ca. 5 min. Læg bunden 
op i en kvadrat af de blødg-
jorte bambusspåner i en 
lærredsvævning over en un-
der en. Klem spånerne tæt 
sammen, så der kun er ca. 3 
mm luft imellem. 
Start i midten og sørg for at 
enderne er lige lange ud til 
alle 4 sider. Sæt en klemme i 
hvert hjørne. 

2. Lås de 4 hjørner på kurven i 
modstående hjørner ved at 
fortsætte lærredsvævningen 
og sæt en klemme på, (se 
oplægningsbillederne)., alt 
efter om du ønsker en fir-
kantet eller en aflang kurv.

3. Flet nu skiftevis en stage 
fra hver side af hjørnet 
med i lærredsvævning. 
Stram godt til og sæt 
klemmer på for at holde 
vævningen på plads.

4. Marker nu bunden på kur-
ven ved at give siderne et 
knæk fra hjørne til hjørne. 

5. Kurven flettes nu færdig op 

ad siderne. Flet fra ydersid-
en hele vejen rundt til kur-
ven har samme højde på 
alle sider. Sørg for at alle 
mellemrummene mellem 
sjenerne er lige store. 

6. Tegn en en blyantstreg, 
hvor kurven skal klippes af, 
i diagonalen på den firkant 
som opstår hvor 2 spåner 
krydser.

7. Klips stagerne sam-
men med en hæftetang i 
samme højde. Klips lige 
under blyantsstregen.

8. Klip kanten lige med en 
skarp saks. Klip af lige 
over klipsene.


