Svenska Instruktioner för:

Danella Spännram (RAM2)
1. Se fig. 1: Spännramen består av fyra listor med not och
spont på ändarna, 4 vantskruvar och 36 stiftar.

Legg duken, med rätten upp; då placerar du Raman
mitt uti. Varje av dem fira ramlistor har en sida med
not eller rilla, och på den annan sida er det Hol. Leg
ramstickarna rillan uppåt, så hålen vänjer inåt.
Fig. 1
2. Se fig. 2: Folda duken, som att du ska packa

ramen in i den. Först fastnar du de övre och
nedre delarna av ramen. Stiftarna er formade
som skruvar; på det sätt er det lättare att
insätta dom som skruvar. Repetera det
föregående å andra sidan, för att fastgöra
höger och vänstra sidan av raman.

Fig. 2
3. Se fig. 3: När du er klar att montera alla sidorna av raman,
sättes en vantskruv i varje hörn av raman. Om det er för
snävar, streckas raman ut, medan vantskruvarna sättas in.
Om den mittersta delen av vantskruven vändas kommer
raman att utvidgas. Då spännas Duken på raman. Det er en
bra idé att vrida varje vantskruv samme antal gånger. Om
duken er loss under tuftningen, då stramas duken med at
vrida vantskruvarna åter.

Fig. 3
4. Se fig. 4: Du kan placera ramen på knät och den
andra sidan kan vila på kanten av ett bord.
Om du vill ha en stativ för att bära ramen på kan du
köpa Danella Stativ (STA1), men du kan också göra
en själv. Se DIY Stand Drawings: Danella Rug
Hooking av Lena Dyrdal Andersen

Fig. 4
5. See fig 5: Bilden här visar, hur man kan samla en mindre
ram till en kudde, med at positionera en av de korta listor, i
et hål som sitter i mitten av de långa listorna.
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