Svenska arbesinstruktioner:

Danella tuft-verktyg – OEH2
Danellas tuftverktyg är utformat för att arbeta med garn på 5-8 trådar. Danellas 100procentiga ullgarn passar mycket bra, men akryl kan också användas. Verktyget träs med
hjälp av en vanlig stoppnål, se Figur 2. Vrid de inre och yttre nålarna till översta
positionen och trä stoppnålen genom den yttre nålens öga nedåt genom hålet i foten, se
Figur 2. Dra garnet igenom och låt en dryg centimeter hänga ut under.

Arbetet sker på en duk som måste spännas och Danella Spännram är idealisk. Om du inte
har ett stativ att vila ramen på, så vila den på knät när du sitter vid ett matbord och luta
ramen mot kanten av bordet. Håll verktygets stora handtag
med vänster hand, om du är högerhänt, och placera
verktygets fot stadigt på duken. Nu bör garnet ligga pressat
mellan verktygets fot och duken och bör hänga ut bakåt.

Figur 2

Med din högra hand vrider du nu det lilla handtaget (notera att handtaget inte
kommer att kunna vridas om garnet är för tjockt). När du vrider handtaget kommer
tuftningen att börja: Ögla efter ögla kommer att gå igenom duken. Försök inte att
trycka verktyget framåt; det kommer att röra sig framåt självt och kontrollera
avstånden mellan öglorna. Tänk bara på att hålla det i rät vinkel och att trycka ner
foten bestämt mot duken. Normalt går nålen rakt igenom duken, men om den skulle
fastna kommer foten att lyfta sig. I så fall kan du försöka att röra den fram och tillbaka
för att träffa mellan trådarna i duken.
Vrid helt enkelt det lilla handtaget åt andra hållet för att tufta i motsatt riktning.
Verktyget kan gå åt två håll. Guida nålen till en ny rad när du byter riktning. Hur nära
Figur 1
öglorna ska vara beror på hur nära raderna med stygn är. Tufta raderna på ett sådant
avstånd att duken knappt kan ses mellan dem, men inte närmre. Ge verktyget rikligt med tråd, man kan faktiskt ha
ett par meter garn liggande vid sidan av verktyget på duken så att garnet inte blir för stramt. Om garnet blir stramt
kommer öglorna att få ojämn höjd.
För att få ett tydligt mönster på mattan rekommenderas att först följa konturerna av figurerna med en eller två rader
av stygn och sedan fylla i formen genom att sy uppåt och nedåt. Återstående garnändar ska klippas av på 2-3
millimeters avstånd.
Det är enkelt att rätta till eventuella misstag: Lyft av verktyget från duken, vrid båda nålarna till högsta positionen, ta
bort stygnet genom att dra garnet tillbaka genom nålen, och fortsätt.
Danellas tuftverktyg skapar öglor i tre olika höjder. Höjden ändras genom att flytta skruven markerad med Z på Figur
1, till ett av de tre hålen i staven som styr den inre nålen.
Mängden garn som behövs per kvadratmeter är cirka 1000 gram för de lägsta öglorna, cirka 1200 gram för
mellanstora öglor och cirka 1400 gram för de högsta öglorna.
För mer instruktioner finns boken ”Tillverka mattor - Hur alla kan tufta en öglad matta hemma” av Senda Eiko, eller
se vår hemsida, www.danella.dk, där du också finner vår kontaktinformation och mycket mer.

