
ApuSylvi:s ram av polyuretan är hållbar och tvättbar.
Produkten tål både kyla och värme, till och med värmen från ett strykjärn.

Ramen tål stygn från nålar och återgår alltid till sin ursprungliga form.

Möjliggör handarbete för alla!

- ApuSylvi-hjälpredskapet
- Rima-hjälparen
- 2 st. gummiband
- 2 st. knappnålar
- Bruksanvisning

Paketet innehåller:



1. Broderier

2. Korsstygnsverk och stramaljbroderi

3. Virkning

4. Nåltovning

5. Smycken och arbeten med pärlor

6. Halsduk

Instruktioner för hur man 
använder ApuSylvi:



1. Broderier

Redskap: brodernål, tyg- och pärl- eller bomullstråd

1a.  Placera tyget på ApuSylvi och spänn upp lämpligt med knappnålar.

1b. Börja broderingen enligt instruktioner eller enligt ett mönster du själv  
 planerat.

2. Korsstygnsverk och stramaljbroderi

Enligt arbetets krav och/eller egen preferens kan du också använda ApuSylvi 
upp-och-ner, varvid du får tyget fastspänt i ramens botten och du kan trä nålen 

igenom tyget.



3. Virkning

3a. Trä tråden genom listen på sidan av ramen, gör en lös knut på ändan av 
tråden vilket blir den första öglan.

3b. Fäst öglan med en knappnål i ApuSylvi.

3c. Virka ett önskat antal öglor i en kedja och spänn fast dem med knappnålar.

3d. Lossa knappnålarna och vänd på arbetet. Spänn upp tråden lämpligt och 
virka fasta öglor i våningar.

3e. Vänd på arbetet vid varje runda.

3f. Fäst arbetet i ramen med knappnålar enligt behov.

Ifall du virkar med båda  
händerna behöver du inte vända 
på arbetet.



5. Smycken och arbeten med pärlor

Redskap: pärlnål och tråd, pärlor enligt önskemål med hål som passar för 
arbetet.

Till arbeten med pärlor behövs en nål som passar storleken på hålen i pärlorna. 
Du kan använda ett tunt gummiband, silikontråd eller broderitråd för arbete 
med pärlor. Placera pärlorna på ett lämpligt underlag, exempelvis en liten 
handduk.

Trä tråden på nålen och gör en knut, fäst tråden med en knappnål i ApuSylvi. 
Trä pärlor med nålen på tråden, fäst emellanåt pärlbandet med knappnålar 
på ApuSylvi och trä på pärlor enligt önskemål. Bind ihop pärltråden genom att 
trä tråden genom den första pärlan på tråden, spänn och gör en knut. Fortsätt 
igenom ett par pärlor och gör en knut mellan varje pärla.

4. Nåltovning

Placera tovningsullen med knappnålar på ApuSylvi och börja tova.



6. Halsduk

Set odd number of warp yarns over ApuSylvi. Pull auxiliary bars under the 
elastic bands and over the warp yarns, to secure the yarns in position. 
If needed, also tighten the ApuSylvi rubber bands.

Support the auxiliary bars in place with few pins.

Thread with big twine needle, crochet hook or with glove needle.

Thread every other time over and every other under, and complete the scarf.



www.apusylvi.fi

Ifall du har frågor om produkten eller 
vill ge respons, svarar jag gärna.

Pirkko Suvanto
041 4428121




