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Nr. 425 Kræmmerhus nr. 15, 2022 

Ide og design: Lone Nielsen 

Prikning:   2,40 mm 

Materialer:   13 par 60/2 til båndet, K80,Barkonie MA 30 eller Barkonie MA 55 

  1 pind myrtetråd eller anden metaltråd til at lægge i kanten  

  6 par til hanken og 2 pinde myrtetråd 

Bomuldslærred og fliseline eller filt til kræmmerhuskroppen 

Kræmmerhuset er 14,5 cm højt 

Kniplingen sættes op som vist på arbejdstegningen. Buerne kniples i halvslag med helslag 

i kanten. Edderkopperne er stjerne edderkopper, se beskrivelse næste side. Kniplingen 

afsluttes med hjælpetråd eller knuderække og kniplingen stives, inden den tages af 

brættet. 

Kræmmerhuset: Stryg fliseline bag på lærredsstoffet og klip en krop efter skabelonen. Sy 

kræmmerhuset sammen og klip sømrummet af så tæt på syningen som muligt. Vend 

retten ud på kræmmerhuset. Sy kniplingen sammen til en ring og monter den langs kanten 

af kræmmerhuset. 

Sy den kniplede hank på  
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Stjerne edderkop: 

 Start med at sno alle par en gang. 

 Læg 2. pind fra ventre over 1 .pind og lad den hvile. 

Marker evt. denne pind (den oprindelige venstre 

pind), da den markerer afslutningen på det stykke 

der skal væves igennem. 

 Derefter væves højre pind fra hvert par af de 

oprindelige par gennem trådene mod venstre til og 

med den opringelige venstre pind. 

 Sæt nål i midten. 

Midten kniples i 2 halvdele, højre og venstre side for 

sig 

 Marker evt. den yderste pind i begge sider, da 

denne markerer den sidste pind der skal væves 

igennem. 

 I hver side startes med pinden tættest på midten. 

Denne pind væves gennem alle tråde ud til kanten 

og lægges til side, 

 I den venstre side startes med at væve over og i 

højre side startes med at væve under. 

 Fortsæt til alle par er vævet ud til kanten. 

Bunden kniples fra midten og ud til en af siderne 

efter eget valg. I det følgende er der vævet fra 

venstre mod højre. 

 Væv pinden der ligger tættest på midten ud mod 

højre, Start med at væve over. Afslut med at sno de 

sidste 2 pinde på rækken sammen til et par og lad 

dem hvile. 

 Fortsæt på samme måde alle pinde er snoet 

sammen til par igen. 

 Træk forsigtigt i trådendene en efter en, for at opnå 

den rette form på stjerne edderkoppen, det kan 

være nødvendigt at trække af flere omgange for et 

godt resultat. 

 

Tegningen er en princip tegning. Hvis der er mere end 3 ben fra hver side, gentages blot 

hvad der vises for hvert ben. 
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