
Svenska arbesinstruktioner: 

Danella Spännram (RAM1) 

 

Spännramen består av fyra ramdelar med tappar i ändarna, 4 lister med hål, 4 kilar och 56 stift. 

Montering 

Börja med de fyra ramdelarna: vänd den sluttande sidan uppåt, utåt. Tryck ihop de fyra ramdelarna i hörnen, så att 

skårorna kommer på utsidan av varje hörn. (Siehe Abb. 1).  

Montering av duken: 

Placera duken över ramen. Lägg en av de långa listerna på duken och tryck ett stift genom sista hålet på var sida om 

den, sedan genom tyget och in i räfflorna. Därefter är det enkelt att sätta stiften genom de återstående hålen. Försök 

att få raden av stift att följa dukens trådriktning. Gör samma sak på ramens sida mitt emot. Se till att få alla lister 

parallella till dukens trådriktning. Sätt in kilarna i utrymmet i varje 

hörn och klappa in dem lätt med en mjuk hammare, vilket gör 

ramen större. Möjligen kan du inte göra detta i början, men efter 

ett tag, när du har startat tufta, kommer duken att expandera lite 

och du kommer att kunna sätta in resten av kilarna. Från och med 

nu kan du sträcka ut duken med de fyra kilarna varje gång duken 

slackar.  

Wenn das Gewebe auf dem Rahmen fixiert ist, stecken Sie die 

Keile in die Spalt an den Außenkanten der Eckverbindungen 

(siehe Abb. 1). Schlagen Sie die Keile vorsichtig mit einem 

weichen Hammer ein. Der Rahmen wird durch die Keile geweitet 

und damit das Grundgewebe gespannt. Vermutlich ist es anfangs 

etwas schwierig, die Keile zu befestigen, aber wenn Sie mit der 

Tuftarbeit begonnen haben, dehnt sich das Gewebe und es ist 

dann leichter, die Keile zu fixieren. Von nun an können Sie das 

Gewebe mit hilfe der Keilen nachspannen, wenn das Gewebe an Spannung verliert. 

Byta plats för tuftningen 

När du flyttar duken till ett annat område tar du bort kilarna från varje hörn, trycker samman ramen och tar bort listen 

med alla stiften. Placera sedan det nya området på ramen. Det är inga problem att sätta stiften genom det 

färdigtuftade arbetet för att fortsätta tufta. 

Om du vill ha ett stativ att sätta ramen på kan du köpa Danella Stativ (STA1), men du kan också göra ett själv. Se 

DIY Stand Drawings: Danella Rug Hooking av Lena Dyrdal Andersen. 

 

Spannbrett – Stückliste 

# Beschreibung Anzahl 

1 Lång ramdel 2 

2 Lång list 2 

3 Kort ramdel 2 

4 Kort list 2 

5 Kil 4 

6 Stift (2,5 cm) 56 

Figur. 2: Montering av duken 

Figur 1: Spännramen monterad utan duk. 


