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flettesæt
Detaljeret flettevejledning 

Træer/kræmmerhuse 
af søgræs
Flettevejledning til træer af søgræs og 
peddigrør.
Udover materialer skal du bruge:
Saks, syl eller strikkepind, lille plast-
balje.

Skulpturer: Flet 2 ens kræmmerhuse med lange toppe. Stik 
en ophængssnor op igennem det ene kræmmerhus indefra. 
Bind en stor knude på snoren. Sy nu de 2 kræmmerhuse sam-
men med et tyndt blødgjort peddigrør i siderne. Stik igen-
nem buerne fra kanten. Afslut med at hæfte enderne ind un-
der vævningen.

16. Hank: Lad et langt peddi-
grør (1,5 m) danne hanken 
på tværs af kurven, så der 
er 3 lag peddigrør i hanken 
og begge ender er inde i 
kurven. Enderne skal være 
ca. lige lange.

17. Sno den ene ende omkring 
hanken med ca. et peddi-
grørs bredde imellem sno-
ningerne. Stik peddigrøret 
ud på ydersiden af kurven i 
modsatte side.

18. Tag den anden ende og 
sno den modsatte vej, hvor 
snoningen ligger præcist 
imellem de første. Stik 
igen enden ud på ydersid-
en af kurven.

19. Stik enden under hanken i 
siden og klip enden af. 



Træer af søgræs og peddigrør

1. Flettet træ: Husk peddigrørene skal ligge i blød ca. 5 - 10 
min inden brug. Klip 13 stager á 40 cm i 2 mm peddigrør. 
Sæt de blødgjorte peddigrør igennem hjælpepladen og saml 
dem med en elastik forneden. Der skal være 12 cm af stag-
erne under hjælpepladen. Læg ca. 1,30 m 1,5 mm peddigrør 
i blød. Læg det dobbelt og start en krydsfletning omkring en 
tilfældig stage. Flet 2 omgange og hæft enderne ind under 
ved hver deres stage

2. Tag 5 meter søgræs 2 - 3 mm. Dyp det i vand og lad det 
ligge og trække ca. 5 min. på et håndklæde. Start en kib-
bervævning over to under to. Lad enden hvile bag en stage. 

3. Hold stagerne sammen omkring kræmmerhuset de første 
omgange indtil kræmmerhuset sidder fast og det er nemt 
at stramme vævningen omkring det. Sørg for at klemme 
væverækkerne tæt sammen. 

4.  Fortsæt indtil søgræsset slipper op eller indtil det ikke kan 
være der mere. Klip 3 stager af med 3 stager imellem, så der 
er 10 stager tilbage. 

5. Fortsæt vævningen med et tyndt 1,5 mm peddigrør over to 
under to i en lærredsvævning 12 - 14 omgange. 

6. Vikl enden stramt omkring toppen 5 - 6 omgange. 

7. Tag hjælpepladen af forneden og fjern kræmmerhuset. 

8. Stik en syl eller strikkepind ned imellem stageenderne og stik 
enden af peddigrøret ned  og stram til inde i kræmmerhuset. 

Krydsfletning

Materialer
0874 Materialesæt til træer af søgræs og peddigrør, 5 stk. natur 
0875 Materialesæt til træer af søgræs peddigrør, 5 stk. brun 
Bestil på www.tempa.dk

Klip spidsen i den ønskede 
længde. Blød stageenderne 
lidt op og lav kant dobbelt 
krydskant. Placer det tørre 
træ på en træfod.

9. Dobbelt krydskant, her vist 
på en ninsenskurv: Bøj stag-
erne bagved den stage som 
er lige foran hele vejen rundt. 

10. Den sidste går bagved den 
første så omgangen er låst.

11. Stik nu stagerne ned og ind 
under den tredje bue hele 
vejen rundt.

12. Stik de sidste 3 stager ned 
oppefra, så kanten er ens 
hele vejen rundt. 

13. Tag stagerne indvendig og 
lad dem gå over to stager og 
ned i kurven bagved de næste. 
Fortsæt på denne måde hele 
vejen rundt.

14. Stik de sidste ned, så de også 
går over to og ned, så kanten 
bliver ens hele vejen rundt. 

15. Klip stageenderne til på inder-
siden af kurven, så de hviler 
op ad en stage.  
Flet kræmmerhuse på samme 
måde som træerne og flet en 
hank på. 
Se pkt. 16 - 19.


