Rul på snor
Tekst og fotos: Ulla Brønnum
Du kan rulle stof omkring et stykke tøjsnor og få de mest fantastiske skåle, bordskånere
eller lignende.
Hvis du ikke har prøvet det før, så synes jeg, du skal starte med en brik til at stille et krus
på.
Materialer
Du skal bruge en ganske almindelig tøjsnor.
Jeg bruger en, der er 4 mm tyk. Den kan
købes i supermarkedet. Se på billedet til
højre, hvordan min ser ud, men du kan også
bruge en blå tøjsnor.
Du skal også bruge stimler af stof.
De skal være 2 cm brede og mindst 30 cm
lange.
Jeg bruger rester fra patchworksyningen,
men du kan sagtens bruge andre stoffer. De
må bare ikke være for tykke, fx kan
cowboystof ikke bruges, det er for tykt. Du
kan sagtens bruge en kasseret bomuldsskjorte eller kasserede bomuldsgardiner. Du skal
skære stofferne på langs med trådene, så bliver din kurv, eller hvad du nu laver, dejlig fast
– se billedet ovenover.
Du behøver ikke at klippe et stykke snor af dit bundt. Du starter bare i den ene ende med
at rulle på, se igen det første billede. Det gør ikke noget, at stoffet rager lidt uden for
snoren, den skal bare være dækket. Hold med din venstre hånd på det, du har viklet om,
og brug højre hånd til at vikle om med. Når du skal skifte strimmel, skal du sørge for et
overlap på et par cm. Det kan være en hjælp at sætte en nål i, men den skal vende som
vist på billedet, for så er den lettest at fjerne, når du skal sy - og pas på, du ikke stikker dig.

2. Når du har et par meter tøjsnor, som du har viklet stof om, kan du starte med at sy
snoren sammen på symaskinen. Du skal bruge en jeans nål nr. 90. Den skærer sig let
igennem snoren. Hvis du har en trykfod med ’åben tå’, så brug den. Den giver et godt
overblik over, hvad du syr. En almindelig trykfod kan dog også bruges.
Det sværeste er at danne den første spiral - se billede 2. Jeg sætter et par nåle i for at
holde det, og så syr jeg et kryds hen over spiralen - se billede 3.

Billede 2

Billede 3

3. Nu starter det sjove. Indstil symaskinen på en ganske almindelig zig-zag. Den skal være
5 mm bred og 2 mm lang. Start helt inde i spiralen som vist på billede 4. På billede 5 kører
det bare derudaf.
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Du kan til enhver tid stoppe og rulle mere stof på
din snor.
Hvis du skal sy en brik til koppen, stopper du, når
du har ca. 10 cm - se billede 6, og så kan du
afslutte som vist under pkt. 5-7 - billederne 8-15.
Hvis du skal sy en lille skål, kan du også stoppe
efter 10 cm. Det er bunden, og nu skal du lave
siderne.
Billede 6

4. Nu skal du tippe arbejdet op mod symaskinen
– se billede 7.
Så syr du videre rundt og rundt, til du synes,
din skål er stor nok.

Billede 7
5. Når den er stor nok - se billede 8, så klipper du snoren af og vikler det yderste af stoffet
af hen til, hvor det er syet. Snorenden skal nu være ca 4-5 cm lang, og de tre dele af
snoren skal klippes, så der er ca 1 cm forskel i længden - se billede 9 og 10.
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6. Nu vikler du stofstumpen stramt om snoren igen og lader en ende af stoffet hænge. Sæt
en nål i og sy rundt om skålens yderste kant. Start, hvor du stoppede før, og sy hele vejen
rundt - se billede 11, 12, 13 og 14.
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7. Klip enden af og du har den fineste lille skål - se billede 15 og 16.
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