Nyt altertæppe til
Sankt Markus Kirke 2020
Arbejder du i en "ø", skal rammen vendes, og slutenden hæftes på bagsiden.
For man må ALDRIG hæfte på
oversiden af tæppet.
Og man må ikke "springe".
Man vil altid kunne se en kontrastfarve gennem syningen.

De VIGTIGSTE regler:
Vask hænder når du kommer - og undervejs.
Vask ALTID hænder, når du skifter farve. De mørke
farver smitter af på hænderne og senere på den lyse tråd.
Sørg for, at stingene altid ligger rigtigt: Det underste sting
fra venstre mod højre - / - det øverste sting fra højre mod
venstre - \ .
Der må ALDRIG hæftes ender på oversiden.
Der må ALDRIG være uafklippede ender på arbejdet, når du
forlader det. Undtagen selvfølgelig dem, der kan syes videre
med
Hvis du laver en fejl, så ret den selv eller bed om hjælp.
Hvis du opdager en fejl, en anden har lavet, så hæng en
seddel på opslagstavlen. Du må aldrig trævle andres arbejde
op.
Det er syhjælperne (se navne på opslagstavlen) - og kun dem
- der kan tage stilling til om en fejltælling eller anden fejl er
ubetydelig nok til at kunne accepteres.

Hvem tør fortsætte her? Er
enderne mon hæftet?

Tråden må ALDRIG hæftes
på oversiden!

EEr

du i tvivl, så spørg!

Behovet for håndvask ses tydeligt her, hvor den grønne farve
er smittet af på det hvide.
Så HUSK at vaske hænder flere
gange undervejs, men altid, altid, altid når du skifter fra en
farve til hvidt.

Pas på ikke at stramme garnet
for meget som her, hvor man på
den øverste del tydeligt kan se
bunden gennem de brune sting.
På de nederste rækker er der ikke trukket så hårdt til, så her er
bunden skjult.

Sådan et spring er helt uacceptabelt. Tråden vil hurtigt blive
slidt over og stingene åbne sig.
Her skal tråden klippes over og
hæftes i hver sin retning.

Korrekt endehæftning:

Start: Stik nålen ned i kanten
af et sting oppefra, ca. 5 sting
fra, hvor du skal begynde. Stik
derefter nålen op nedefra, hvor
du skal til at sy. Hold fast i
"snøvsen" og sy henover tråden,
der altså ligger på undersiden

Slut: Når der kun er en lille
smule tråd tilbage, stikker du op
mellem stingene, ca. 5 sting fra,
hvor du arbejder - altså nedefra,
så trådenden stikker op, så du
kan få fat i den.
Efter syning af de 5 sting, trækkes godt op i enderne, hvorefter
de små "snøvser" klippes af og
kommes i "Snøvseposen".
Hold også godt fat i enderne,
mens du hæfter, så enden ikke
kommer til at hænge under
stingene

Sådan en endehæftning sætter
arbejdet i stå. Ingen tør gå videre, før de er hæftet korrekt og
enderne klippet af.
Er du i tvivl, så vend rammen
og hæft på bagsiden.

