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Garn:

Brögð og Brellur
•

Sjá garntöflu neðst í skjalinu.

•

•

Ef þér finnst erfitt að halda utan um
hvaða umferð er hvað (t.d. hvaða
umferðir tilheyra millistykkinu), taktu
þá garn í áberandi lit og þræddu lárétt í
gegnum fyrstu og síðustu umferðirnar.
Þegar þú ert búin að vinna með þessar
umferðir dregur þú þráðinn úr.
Í þessari viku erum við eingöngu að
sauma út. Við erum ekki einu sinni að
hekla millistykkið í þar sem við gerðum
það í viku 5.
Svo þessi vika gangi áfallalaust fyrir sig
er lykilatriði að telja, telja, telja. Án
djóks þá margborgar það sig að telja.

Útsaumur:
Saumið út í umferðir 8-57 (umf 103-152) með krosssaumi samkvæmt skýringarmyndinni, byrjað er
að sauma í 8. umferð og endað í 57. umferð (við miðju bakstykkis). Lesið skýringarmyndina á
eftirfarandi máta:
Hver reitur táknar heklað spor í sjalinu ykkar. Ekki er saumað út þar sem hvítir reitir eru. Lituðu
reitirnir segja til um í hvaða lykkjur á að sauma í. Í hverjum reit er bókstafur og segir hann til um
hvaða litur er notaður að hverju sinni.
Til þess að fá nánari útskýringar á hvernig útsaumurinn er gerður lestu þá skjalið Brellur & Brögð (e.
Tips & Tricks) eða horfðu á myndbandið sem gert var fyrir viku 2. Ég er með eitt ráð handa ykkur
varðandi hvernig best er að sauma út svona stórt munstur. Mér þótti best að byrja á stóra blóminu
og stilknum. Næst saumaði ég út stilkina tvo til hliðar. Lykillinn að því að klára þessa viku er að telja
oft. Í hvert sinn sem þú klárar einn hluta munstursins, skaltu telja og vera viss um að hvert saumspor
sé á sínum stað.

