
 

Dekorativt namn med garn och metalltråd

Ladda ner PDF här

Letar du efter ett snabbt projekt som du kan göra med dina barn eller ge bort som gåva är denna
guide perfekt. Du behöver varken vara en mästare på stickning eller sömnad för att komma igång
med detta projekt. Det enda som krävs är att du har lust och att du följer instruktionerna, så är du
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snart igång! 

Här på Rito.se har vi använt nystan från våra Infinity Hearts Lotus för att skapa en vacker
färgkombination. Vill du ha fler färger att välja mellan kan du istället använda Infinity Hearts Rose 8/4,
där hittar du hela 50 olika färger! Du kan även välja att använda ett enfärgat garn som är lite tjockare
– exempelvis Infinity Hearts Amigurumi.

Material

1 st. Sticklisa
Bonzaitråd
2 nystan Infinity Hearts Lotus (garnmängden beror på hur långt namnet eller texten du väljer
är)

Instruktioner
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Gör en ögla av garnet



 

Fäst öglan på ett av sticklisans ben och dra änden av garnet genom hålet på sticklisan



 

Linda garnet motsols runt nästa ben



 

Fortsätt linda garnet runt nästa ben



 

Nu lindar du garnet om det ben du fäst öglan runt



 

Stick ner pinnen i den nedersta öglan



 

Använd sedan pinnen till att lyfta den nedersta öglan över den översta öglan och benet



 

Upprepa punkt 3-7 och dra i änden med jämna mellanrum. Det blir lättare att arbeta om tråden
sträcks ut.



 

Forma metalltråden efter önskemål. På så vis kommer du veta hur lång garn-tub du behöver. Det är
en bra idé att börja in ändarna så att de inte sticker igenom.



 

När du har uppnått den önskade längden ska du klippa av garnet och trä det på en stoppnål.



 

Stick nålen igenom en av öglorna och dra försiktigt garnet genom öglan. Gör detta med alla öglor.



 

När du har samlat alla öglorna på garnet ska du försiktigt lyfta av den från benen och dra ut tuben
genom sticklisan.



 

Trä sedan tuben över metalltråden och fäst båda ändarna av tuben.

Använd gärna #ritokrea och #ritohobby när du delar bilder på det färdiga projektet på sociala medier
så att vi kan få se resultatet :-) 
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