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24:de december Avslutning 

När sista raden nålbottenslag är gjorda, börja i vänster sida och väv in båda 

konturparen F2 förbi alla 6 paren under brabant-figuren. Sträck. Sätt nål under 

dessa allt eftersom, i sista raden nålhål, utan att slå om nålarna. Gör lika från 

höger sida. Tills alla 6 paren under brabant-figuren är igenomknypplade. Glöm 

inte nålar och sträckning eftersom. 

Bortvävning av paren F1: 

Ta med näst yttersta paret från vänster, gör en vridning och väv genom 4 par, 

lägg bort. Nu tar man yttre paret, gör en vridning och går genom 3 par med 

vävslag. Lägg undan detta par. Sträck åt hårt eftersom, i både F1 och F2. 

Fortsätt nu med detta med dom 2 par F1 som återstår till mitten under 

Brabanten. 

Gör lika från höger sida med alla paren. 

Avsluta med 3 flätor. 
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+ = Halv- enkelslag grön                 + = Vävslag blå/lila                 + = Dubbel- helslag röd 

Svart streck över linje = extra vridning 

Korsning mellan konturtrådarna: 

Fyra par hålles som fyra pinnar och gör ett vävslag 

Lägg gärna ut era sjalar på facebook i gruppen ”Knyppling”. 

Om Du vill göra dubbelt så bred, knyppla en till och sammanfoga dom så här: 

 

Bredd c:a 25 cm 

Ett lätt sätt är att lägga ihop delarna aviga mot aviga. Kolla att rutorna är mitt 

för varandra. Fäst tråden. Ta nålen ner mellan delarna och fram genom kanten 

på främre delen. Ta sedan nålen mellan delarna och ut genom kanten på bakre 

delen. Dra till så det blir tätt emellan. 
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Olika kombinationer på mellandelar: 

          

Bredd c:a 30 cm                                    Bredd c:a 35 – 36 cm 

 

Bredd c:a 45-46 cm 

Dessa finns att beställa: 

Adventsknyppling del 2 = Brabantraden 150: - 

Adventsknyppling del 3 = Rosenbotten och Brabant 200: - 

Båda 300: - 
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6 HJÄRTAN I EN RING.   

Mitt bidrag till: 

Tema ”Hjärtan” på Spetsmuseet i Vadstena sommaren 2018. 

 

 

Saturday Stitching - Hemslöjden i Östergötlands 

broderiträffar  2018 
 

Lycka till! 

God Jul och Gott Nytt År 


