
Maahantuoja: 

Prym Consumer Finland Oy 

Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava 

Puh. 09-274 871      11/2017 

www.prym.fi      

Kukkapitsilaite 624156 
 

Kukkapitsilaitteen pyöreässä levyssä on neljä kehää, jotka on merkitty kirjaimilla A, B, C ja D. Jokaisessa kehässä 

on 12 reikää ja ne on numeroitu 1 – 12. Irralliset tapit työnnetään reikiin. Asettamalla tapit eri korkeuksille, 

saadaan 4 erikokoista kukkaa. 

 
Aseta tappi uloimman kehän jokaiseen reikään. Kiinnitä langan pää levyn taakse esim. teipillä reiän 1D oikealle 

puolelle. Pidä levyä kädessäsi niin, että 1- tappi on ylhäällä ja 7- tappi alhaalla. 

Tuo lanka alas 7- tapin oikealle puolelle ja siitä 6- tapin vasemmalle puolelle. Vie lanka 12- tapin oikealle 
puolelle ja sitten 1- tapin vasemmalle puolelle. Tuo lanka alas 8- tapin oikealle puolelle, sieltä  7- tapin 

vasemmalle puolelle, sieltä ylös 1-tapin oikealle puolelle ja 2- tapin vasemmalle puolelle. Jatka tähän tapaan 

kiertäen lankaa vastapäivään aina ensin tyhjän apin oikealle puolelle ja sitten viereisen ”täytetyn” tapin 
vasemmalle puolelle. Eli 9+8, 2+3, 10+9, 3+4, 11+10, 4+5, 12+11, 5+6. Tee kierrot vielä kerran, tai niin usein 

kuin haluat riippuen siitä kuinka runsaan kukan haluat. 

 

Ompele nyt kukan keskusta kiinni langalla: Katkaise lanka, jätä ompeluvaraa. Pujota lanka kanavaneulaan ja 
työnnä neula 1 ja 2 välistä kukan alle ja 2 sekä 3 välistä työn oikealle puolelle. Työnnä neula 3 ja 4 välistä alle 

jne. Tee näin koko kierros ja tee sitten pistot eri lankakimppujen yli ja ali kuin edellisellä kierrolla. Näin kukka 

tulee sidottua keskeltä. Päättele lanka ja ota kukka pois tapeilta. 
 

 

Sätt piggarna i önskad position.  

På bilderna visas både cirkel och fyrkant. 

 

 

Förklaring för en cirkel: 

Fäst tråden mellan delarna som visas på bild 1. Starta med att lägga tråden till höger om 
pigg 1. För garnet tvärs över väven till pigg 7.  

Låt garnet löpa till höger om piggen vidare mot pigg 6, tvärs över igen mot höger sidan av 

pigg 12 (se bild 2). 
 

Fortsätt vidare runt pigg 12 motsols mot pigg 1 och runda den.  

För tråden tvärs över till höger om pigg 8 och runt pigg 7, tvärs över igen mot höger sida 

om pigg 1, runt pigg 2.  
Tvärs över mot pigg 9 och runda pigg 8, vidare mot pigg 2 och runt pigg 3. 

 

 
 

Fortsätt på samma sätt runt hela blomsterväven tills du fått önskad fyllighet I blomman. 
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När du nått önskad fyllighet i blomman, måste tråden fästas I mitten. Ta isär delarna från varandra. Tänk på att 
hålla I garnet så att det inte lossnar. Fäst genom att antingen sy med efterstygn runt hela indre delen av 

blomman, eller hitta mitten och sy utifrån och in som en liten blomma. 

 

Lyft av blomman från piggarna. Dekorera ev. med parlor och fäst rn broschnål. 

 


