
Flettet hjerte

Tråd K80 i 2 toner. Hver del 9 par + DMC sølv 
eller guld. Hver del 1 par. I alt 10 par

Teknik:
Den ene del kniples i mørk tråd med et par guld/
sølv som midterpar. Den anden del i lys tråd.

Del 1: 
Kniples i lærred med helslag i hver side. Begynd 
med 3 par ved * og følg pilen. Sæt par til og 
tag fra igen efter arbejdstegningen. Denne del 
kniples helt færdig, stives og tages af puden.

Del 2: 
Kniples med modsat farve. Knippel til alle nåle 
er brugt, stiv arbejdet, tryk de sidste 2 nåle i hver 
side ned i puden og tag resten af nålene op.

Flet nu de 2 dele sammen som på fi g. 1. Luk de 
sidste par af og fjern nålene.

Hjertet kan hænges op i en guld/sølv tråd, og en 
lille sløjfe kan fuldende arbejdet.

Prikkebrev

Fig. 1



Flettet kræmmerhus.

Arbejdstegninger

Flettet hjerte.



Flettet kræmmerhus.

Tråd K80 i 2 toner. Hver del 7 par + DMC sølv 
eller guld. Hver del 1 par. I alt 8 par

Teknik:
Den ene del kniples i mørk tråd med et par guld/
sølv som midterpar. Den anden del i lys tråd.

Del 1: 
Kniples i lærred med helslag i hver side. Begynd 
med 3 par ved * og følg pilen. Sæt par til og tag 
efter arbejdstegningen. Ved slutningen tages igen 
par fra. De sidste par lukkes af ved pilen. Stiv 
arbejdet, og tag det af puden. Del 2 begyndes i 
spidsen af del 1.

Del 2: 
Kniples som del 1, men med modsat farve. Nåe 
denne del er færdig, trykkes de sidste to nåle i 
hver side ned i puden, arbejdet stives, og restn af 
nålene tages op. 

Flet nu de 2 dele sammen som på fi g. 2. Luk de 
sidste tråde fra del 2 af i del 1..

Hjertet kan hænges op i en guld/sølv tråd, og og 
pyntes med en lille sløjfe.

Prikkebrev

Fig. 2


