Vase med læder

Du skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cylindervase (3 stk. pakke fra IKEA)
Læder, ca. 3 mm tykt, 30x120 cm
Skæreplade
Vinkellineal
Målebånd
Rullekniv
Japansk syriller
Markeringshjul
Sadelmagernåle, str. 1/0
Kork
Syl
Stabilostift
Terylene tråd, 1 mm
Fladtang
Saks

Step 1
Mål højden på vasen. Start med den vase, der
har den største diameter.

Step 2
Mål omkredsen på den største vase og læg ca. 2
cm til.

Step 3
Skær læderet i vinkel. Mål ud i henhold til vasens
omkreds og højde + 2 cm.

Step 4
Skær et stykke af det læder, der er i overskud og
brug det til at måle omkredsen af vasen. Tegn et
mærke med en stabilostift.

Step 5
Skær nu omkredsens længde ud.

Step 6
Brug det du skærer fra til at lave en
prøvemarkering. Lav først en rille med en japansk
syriller monteret med en spade og indstillet på 5
mm. Du kan også bruge en stikpasser med
stilleskrue. Brug derefter markeringshjulet med 5
millimeters markeringsafstand til at markere huller
til sylning. Der skal laves et lige antal huller. Hvis
der ikke er et lige antal, må det 1. hul rykkes op
eller ned. I denne vejledning startede vi på 7,5
mm., hvilket passede.

Step 7
Så er du klar til at lave en rille og efterfølgende
bruge markeringshjul, inden du skal bruge din syl.
Sørg for at du syler ned i den rille, du lavede
tidligere.

Step 8
Så er du klar til at sy. Trådens længde skal være
cirka 8 gange den længde, som du skal sy.

Step 9
Gør tråden flad mellem negl og finger. Få den ind
gennem nåleøjet. Kør nålen igennem tråden. Træk
nålen igennem og lås tråden

Step 10
Start med at føre tråden igennem det øverste syhul
i hver side fra forsiden. Træk nålen igennem det
modsatte hul fra bagsiden og igennem det andet
hul igen fra forsiden. Så begynder du at lave
krydssting. Det første kryds er bagpå. Sørg at den
krydset starter fra samme side hver gang.

Step 11
Når du har syet i alle huller, skal tråden fæstnes.
Dette gøres ved at gå tilbage 3 sting i samme
huller. Klip tråden af og smelt enderne ind til
læderet.

Step 12
Og det færdige resultat. Så er vejen vist til de 2
andre vaser.

Step 13
Af det læder, der er i overskud, kan der med den
samme teknik laves et par skjulere til olielamper.

