Dansk brugsanvisning:

Danellanålen - OEH2
Værktøjet består af to nåle: en ydre nål der laver et hul i lærredet, og en indvendig nål der presser en løkke
garn gennem hullet. Værktøjet trådes med en almindelig stoppenål, som vist i figur 2. Tæpper sys i 3-4
trådet garn.
Drej de indre og ydre nåle i øverste position, og før den trådede stoppenål gennem øjet af den ydre nål og
nedad gennem hullet i foden, som vist på figur 2. Træk garnet tilbage og lad ca. 1 cm stikke ud
nedenunder. Arbejdet udføres på lærred, spændt på en ramme. Hold det store håndtag med den ene
hånd og støt værktøjets fod fast mod lærredet. Nu bør garnet være i klemme mellem foden af værktøjet og
lærredet og enden stikker bagud. Med den anden hånd, drejes det lille
håndtag (Bemærk: Hvis garnet er for tykt, vil håndtaget ikke kunne drejes) .
Derefter vil løkke efter løkke gå gennem lærredet. Forsøg ikke at skubbe
værktøjet; det vil gå og angive afstanden mellem løkkerne af sig selv. Bare vær
omhyggelig med at holde den i en ret vinkel i forhold til lærredet, og tryk foden
fast ned på lærredet. Normalt går nålen lige ned gennem lærredet, men skulle
det ske at en tråd i lærredet deler sig og den sidder fast i det vil foden løfte sig.
I dette tilfælde, prøv at køre frem og tilbage for at ramme mellem lærredets
tråde. For at sy i den anden retning, drejes håndtaget blot den anden vej.
Samtidig med at nålen vender styres nålen ind i en ny ”række” så der ikke sys
tilbage i den samme syning.
Tæppets tæthed vil afhænge af hvor tæt syningerne
laves. Læg syningerne så tæt at lærredet knap kan
Figur 1
ses imellem dem, og ikke tættere. Giv værktøjet
rigeligt med tråd, faktisk kan man godt have et par meter garn til at ligge ved
siden af værktøjet på lærredet, ellers kan garnet blive stramt og løkkerne få
forskellige højder.
For at få et tydeligt mønster på tæppet, tilrådes det at følge konturerne af
figurerne med en eller to syninger først og derefter fylde ud med at sy op og ned.
Resterende ender af garn bør afklippes i en afstand af 2-3 mm fra lærredet. En fejl
i arbejdet ændres uden besvær: Løft foden af værktøjet væk fra lærredet, hæv
begge nåle lige op, og fortryd syningen ved at trække garnet tilbage gennem
nålen, og fortsæt.
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Danellanålen kan lave løkker med tre forskellige højder. For at ændre løkkernes højder, flyttes skruen
mærket Z på figur 1 til et af de andre tre huller på drejestykket, der styrer den indre nål.
Mængden af garn der er brug for per kvadratmeter er omkring 1 kg med den laveste løkkehøjde, omkring
1,2 kg for den mellemste løkkehøjde, og omkring 1,4 kg for den højeste løkkehøjde.
For yderligere vejledning, kan du købe bogen "Smyrnasyning: Sådan kan enhver lave et tæppe. " af Senda
Eiko på Amazon, eller se vores hjemmeside, www.danella.dk, hvor du vil finde vores kontaktoplysninger.

