Ελληνικές οδηγίες χρήσης:

Άγκιστρο για κόμπους Danella - OEH2
Το εργαλείο αποτελείται ουσιαστικά από δύο βελόνες: Μία εξωτερική, η οποία τρυπά τον καμβά, και μία
εσωτερική, η οποία πιέζει τη θηλιά του νήματος μέσα από αυτή την τρύπα. Περάστε το νήμα στο εργαλείο
χρησιμοποιώντας μία κοινή βελόνα μανταρίσματος, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο Σχέδιο 2. Το χαλί
δουλεύεται με 2-4πλό νήμα. Η Danella συνιστά τη χρήση του Νήματος Danella το οποίο είναι 100% πενιέ
βαμβάκι ταπετσαρίας, όμως και το ακρυλικό κάνει.
Περιστρέψτε την εσωτερική και την εξωτερική βελόνα στην επάνω θέση, και
τοποθετήστε την βελόνα μανταρίσματος με το νήμα μέσα από το μάτι της
εξωτερικής βελόνας, και προς τα κάτω διαμέσου της οπής στη βάση, όπως
φαίνεται στο Σχέδιο 2. Τραβήξτε το νήμα διαμέσου και αφήστε περίπου ½ ίντσα
(1,3 εκατοστά) του νήματος να κρέμεται από κάτω. Η εργασία γίνεται σε καμβά,
τεταμένο σε πλαίσιο. Κρατήστε την κετρική λαβή του εργαλείου με το ένα χέρι, και
τοποθετήστε τη βάση του στέρεα στον καμβά. Τώρα το νήμα θα πρέπει να πιέζεται
ανάμεσα στη βάση του εργαλείου και τον καμβά, και θα πρέπει να κρέμεται προς
Σχέδιο 2
τα πίσω. Με το άλλο σας χέρι, περιστρέψτε το μικρό χερούλι (Προσοχή: Εάν το
νήμα είναι πολύ χοντρό, το χερούλι δεν θα περιστρέφεται). Με αυτό τον τρόπο,
περάστε όλο τον καμβά, κάνοντας διαδοχικές θηλειές. Μην επιχειρήσετε να
σπρώξετε το εργαλείο· μετακινείται και ελέγχει την απόσταση μεταξύ των
θηλειών μόνο του. Θα πρέπει μόνο να προσέχετε να το κρατάτε στη σωστή
γωνία, και η βάση του να πιέζει σταθερά τον καμβά. Συνήθως η βελόνα κινείται
κατευθείαν διαμέσου του καμβά, όμως στην περίπτωση που χτυπήσει κάποιο
νήμα του καμβά και σφηνώσει, η βάση θα ανυψωθεί μόνη της. Σε αυτή την
περίπτωση, δοκιμάστε να κάνετε μπρος-πίσω ώστε να πετύχετε το διάκενο των
νημάτων του καμβά. Για να πλέξετε στην αντίθετη κατεύθυνση, περιστρέψτε το
χερούλι ανάποδα. Αφού το περιστρέψετε ανάποδα, οδηγήστε τη βελόνα σε μία
νέα σειρά. Η πυκνότητα της ύφανσης θα εξαρτηθεί από την εγγύτητα των
σειρών πλέξης. Τοποθετήστε τις σειρές πλέξης σε τέτοια απόσταση, ώστε ο
Σχέδιο 1
καμβάς μόλις να διακρίνεται ανάμεσά τους, όχι κοντύτερα. Να παρέχετε στο
εργαλείο συνεχώς άπλετο νήμα, π.χ. μερικών μέτρων πίσω από το εργαλείο, ειδάλλως το νήμα θα τεντώσει
και οι ηθλιές θα είναι ανισοϋψείς.
Για να δημιουργήσετε ένα ευδιάκριτο σχέδιο στο χαλί, συνιστάται να δουλέψετε πρώτα τα περιγράμματα
των σχημάτων με μία έως δύο σειρές πλέξης, και μετά να γεμίσετε το σχέδιο πλέκοντας "πάνω-κάτω". Τα
άκρα των νημάτων θα πρέπει να κόβονται σε απόσταση 2-3 χιλιοστών. Οποιοδήποτε λάθος στη δουλειά
σας μπορεί εύκολα να διορθωθεί: Σηκώστε τη βάση του εργαλείου από τον καμβά, ανυψώστε και τις δύο
βελόνες, λύστε την πλέξη τραβώντας το νήμα πίσω διαμέσου της βελόνας και συνεχίστε.
Το εργαλείο Danella δημιουργεί θηλιές σε 3 διαφορετικά ύψη. Για να πετύχετε το επιθυμητό ύψος,
μετακινήστε την βίδα με το σύμβολο Ζ στο Σχέδιο 1 σε μία από τις τρεις τρύπες στη ράβδο σύνδεσης, που
οδηγεί την εσωτερική βελόνα. Η ποσότητα νήματος που χρειάζεται για κάθε τετραγωνικό μέτρο είναι
περίπου 1,02kg για τις χαμηλότερες θηλιές, 1,21kg για τις μεσαίες, και περίπου 1,40kg για τις ψηλότερες
θηλιές.
Για περισσότερες οδηγίες, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο "Rug Making: How Anyone can Hook a Carpet"
της Senda Eiko στο Amazon, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, www.danella.dk, όπου θα βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας μας και
πολλά περισσότερα.

