Avisholder i læder

Du skal bruge:
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•
•
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•
•

Kernelæder
Hultang
Stållineal
Saks
Hobbykniv
Markeringshjul
Rullekniv
Skæreplade
Syl
Klods til syl
Nål
Tråd
Hammer
Et stk. træ ca. 2 meter
Sav
Tommestok
Boremaskine
Rundstok ca. 1 meter

•
•
•
•
•
•

Bor (samme størrelse som rundstokkens
diameter)
Trælim
Sandpapir
Evt. skruetvinge
Pap til skabelon
Blyant

Step 1
Sav 4 lige lange stykker af træet. I den ene
side skal de saves skråt.

Step 2
Du kan rette det til ved at sætte dem op
sådan, som du ønsker, at de skal være og
derefter tegne en streg efter pinden på
gulvet.

Step 3
Bor hul i den ene ende af fodlisten.

Step 4
Husk løbende at slibe de kanter der er savet,
så det får en blød overflade.

Step 5
Skru to små skruer i på indersiden. Sæt dem
så det passer efter, det du har skåret i
bunden, så de står stabilt. Husk at skruerne
ikke skal være så lange, at de går hele vejen
igennem.

Step 6
Du kan sætte de to kryds hen over hinanden
for at tjekke, at de har samme vinkel.

Step 7
Brug trælim til at samle krydsene og din
rundstok. Hvis det går stramt med at få
rundstokken i så brug en hammer til hjælp.
Husk at lægge en plade mellem, så træet
ikke bliver beskadiget.

Step 8
Her ses det, efter rundstokken er sat
sammen med krydset.

Step 9
Mål på dit stativ hvor langt dit læderstykke
skal være. Derefter skal der lægges ekstra til
ombukning og syning. Herefter skærer du
med din rulleskære, så dine ender bliver
fine.

Step 10
Lav en skabelon af et stykke pap, så den
bliver den størrelse, du gerne vil have hullet.
Placer din skabelon så den ligger i midten af
dit læderstykke fra den smalle kant.
Bemærk at den skal lægges 3 cm fra den
øverste kant, så du har plads til at sy.

Step 11
Tegn rundt om skabelonen så du har noget,
du kan skære ud fra.
Dette skal gentages i begge sider.

Step 12
Læg din lineal så der er 1,5 cm til kant.
Derefter bruger du dit markeringshjul til at
markere, hvor dine huller skal placeres. Start
0,5 cm fra kanten, så der ikke er et hul helt
ved kanten.

Step 13
Brug din hultang i det mindst mulige hul og
lav hullerne hele vejen hen.

Step 14
Buk den om så det passer med det hul, du
tidligere har lavet. Marker derefter hullerne
hele vejen hen med en spids blyant.

Step 15
Brug din syl og hammer til at lave hullerne
du har markeret med din blyant. Husk at
lægge din klods under for at beskytte
bordet.
Efter du har lavet hullerne, kan det være en
ide at sætte sylen hele vejen igennem for at
få hullerne lidt større.

Step 16
Tag en lang snor og sæt en nål i begge
ender.

Step 17
Begge nåle skal ind gennem samme hul fra
hver sin side, så de krydser hinanden. Husk
at stramme godt efter hver syning.
Gode tips til syning finder du blandt andet i
denne bog:
http://laederiet.dk/produkter/167boeger/5063-bog-151-laeder---engrundbog/
Step 18
Bind en knude indvendigt så knuden ikke kan
ses.

