
Dansk brugsanvisning: 

Danella spænderamme (RAM1) 

En spænderamme fra Danella består af 4 rammesider med fer 

og not-samlinger i enderne. Hullister og søm er beregnet til at 

fastgøre lærredet og kilerne bruges til at stramme lærredet 

med. I Danella bruger vi lærredtypen hessian. 

Montage 

Begynd med at sætte de fire rammesider sammen til en 

firkant. Den skrå side af rammesiderne skal være rettet opad og 

udad, som vist på fig. 1. Pres rammesiderne godt sammen i 

hjørnerne, så spalten til kilerne bliver så lille som muligt. I 

spalten skal kilerne senere indsættes efter at lærredet er 

fastgjort (se fig. 1) 

Lærredet sættes på 

Læg lærredet løst over rammen. (Bemærk at der er en rille til søm hele vejen rundt) Sæt nu lærredet nogenlunde 

lige på. Trådene i lærredet skal være parallelle med kanterne. Nu placeres en lang hulliste på en af de lange 

rammesider og lærredet fastgøres med sømmene. Indsæt først søm i de yderste huller på hullisten gennem 

lærredet og ned i rillen. Derefter indsættes de øvrige søm ligeledes. Gentag processen på den modsatte side af 

rammen. Hold øje med at lærredet er orienteret korrekt i 

forhold til rammen. På samme måde fastgøres lærredet på de 

korte rammesider. 

Når lærredet er fastgjort til rammen, kan man forsøge at sætte 

kilerne i spalten fra ydersiden i hjørnesamlingen (se fig 1). Brug 

evt. Et redskab til at hamre kilerne ind. Herved vil rammen blive 

større og lærredet vil strammes. Formodentlig er det lidt svært i 

første omgang at sætte kilerne i, men når man begynder at sy 

udvider lærredet sig en smule og nu er det let at få kilerne i. 

Lærredet efterspændes løbende efter behov. 

Flytning til nyt arbejdsområde 

Når du vil flytte rammen til et nyt arbejdsområde fjernes kilerne først så rammen mister spændingen. Herefter 

fjernes de 4 hullister inkl. Søm. Et nyt område af lærredet lægges nu på rammen. Sømmene kan godt stikkes 

igennem lærred med løkker i. Hvis du ønsker et bekvemt stativ til at bære din ramme, kan du bestille Danella Stativ 

(STA1), eller evt. Selv bygge et stativ. Se evt. udgivelsen ‚DIY Stand Drawings: Danella Rug Hooking‘ af Lena Dyrdal 

Andersen. 

 

 

Spænderamme – Stykliste 

# Beskrivelse Antal 

1 Rammeside lang 2 

2 Hulliste lang 2 

3 Rammeside kort 2 

4 Hulliste kort 2 

5 Kile 4 

6 Søm 56 

Fig. 2: Fastgøring af lærredet 

Fig. 1: Den samlede ramme uden lærred. 


