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GARNFJÄDRAR  

AV PYSSE LOFI X  

 

Här kommer en beskrivning på hur jag gör mina garnfjädrar. Jag hoppas det ska vara begripligt, 

tveka inte att lämna en kommentar om du undrar över något. 

Om du använder dig av min beskrivning för att göra egna fjädrar och lägger upp ett foto på något 

socialt media, uppskattar jag att du hänvisar till mig. Tagga mig, @pysselofix, gärna i dina foton 

så att jag får se dina fjädrar. Det vore riktigt roligt! 
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M a t e r i a l :  

– Garn – T.ex bomullsgarn så som 

 Nova Järbo Garn, Lisa 8/4 Svarta Fåret, Catona Scheepjes eller Capri Katia Yarns 

– Ståltråd 

– Lim 

– Sax 

 

1: Kapa en bit ståltråd, något längre än den önskade längden på fjädern. Vira garnet, som du 

fuktat med lim, runt ståltråden. 

 

2: Klipp garnet i ca 10 cm långa bitar. (Längd beror helt på hur bred du vill ha fjädern.) För att det 

ska gå snabbt och enkelt brukar jag vira tråden runt en lagom stor bit kartong. 
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3: Knyt trådarna, en efter en, med en vanlig enkel knut runt ståltråden. Försök att få de så tätt intill 

varandra som möjligt. 

 

 

4: Blanda lim med vatten och doppa ner fjädern. 
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5: Vrid ur och lägg den på ett plant underlag. (Jag har klätt in en bok med plastfolie.) ”Kamma” 

den så att trådarna ligger bredvid varandra. Låt torka. 
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6: Klipp runt fjädern och skapa önskad form. 

 

 

Ett tips är att virka en mandala och göra en fin drömfångare tillsammans med dina fjädrar. 

Mönstret hittar du i Pysselofix blogg. 
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Denna design är skapad av Pysselofix i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 
 
Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder 
följande taggar och länkar till mönstret. Då kommer vi också hitta dina fina varianter.  
 
Hashtags: #pysselofix  #favoritgarner  #gicona 
 
Facebook & Instagram: @pysselofix @favoritgarner @giconapatterns 
 
Länk till mer inspiration från Pysselofix: www.pysselofix.com 
 
Länk till garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 
Länk till endast mönster: www.gicona.com 
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