KUMI HIMO – MARTASNOR – FLETTA JAPANSK SNOR
Alle land har gjennom tida laga snorer og band ved hjelp av fingre og tær, eller ved å bruke enkelt, eller fint
for arbeidd reiskap. Den originale japanske reiskapen, for å laga kuimo himo, blir kalla Maru Dai. Me
brukar det moderne stoffet mosegummi, engelsk Funky Foam. Papp og andre plastmaterialer kan også
bukast. Høveleg storleik er 8 – 12 cm diameter.
Den japanske snora, som me kallar martasnor, var helst laga i silke, men alle slags trådar, som tolar ein
viss strekk, kan brukast. Materialvalet avheng av kva snora skal brukast til. Lengda på trådane må vere
omlag dobbelt så lange som ferdig snor. Det går meir garn ved tjukkare kvalitetar.
Mål opp trådane. Knyt ein enkel knute yttarst i eine enden og tre den gjennom holet midt på skiva.
Skal snora vere lang, er det lurt å lage ei dokke av kvar tråd.

Snor med 7 trådar - skive med 8 hakk - gjerne åttekanta
Fordel trådane i hakk 1 – 7. hald i knuten under med venstrehanda og hakk 8 (utan tråd i) mot deg
Flett trådane vekselvis ved å ta ein tråd med venstre og ein med høgre hand.
Skiva blir dreidd litt for kvar fletta tråd:

høgre hand flettar tråd til deg - til tomt hakk som vender mot deg,

venstre hand flettar tråd frå deg -til tomt hakk som vender frå deg.

Ein tråd skal alltid flyttast til
tomt hakk:
1 Høgre hand – frå 1 til 8
2 Venstre hand – frå 2 til 1
3 Høgre hand – frå 3 til 2
4 Venstre hand – frå 4 til 3
5 Høgre hand – frå 5 til 4
6 Venstre hand – frå 6 til 5
7 Høgre hand – frå 7 til 6
8 Venstre hand – frå 8 til 1

Handa som ikkje flettar, held i knuten/snora under skiva.
Det kan og vere lurt å henge noko som hjelper til med å tynge
snora, det kan vere ein stein eller liknande.
Måte å
avslutte,
feste
endane:

baksida
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Snor med 12 tråder - skive med 14 hakk
Lag 4 like lange trådar i 3 fargar – i alt 12 trådar
Fordel trådane med 2 og 2 fargar ved sida av kvarandre, med 6 trådar på kvar side av tomt hakk,
slik biletet syner
Hald i knuten under skiva med
venstrehanda.¨¨

Ved start skal eit av dei tome hakka
vende mot deg.

Flett trådane etter nummereringa på
skiva. 1 - 14.

Tråden som skal brukast er den femte frå
hakket som skal ha tråd i hakket.

For annankvar fletta tråd, står dei tome
hakka diagonalt.

Og annankvar med tråd mellom dei 2
tome hakka.

Når tome hakk står diagonalt, er det alltid
2 og 2 fargar.

Når tome hakk har ein tråd mellom seg, er
3 trådar i ei farge ved sida av kvarandre.


Flettinga
frå hakk til
hakk:
1 – 14
2 – 13
3– 2
4– 1
5– 4
6– 3
7– 6
8– 5
9– 8
10 – 7
11 - 10
12 – 9
13 –12
14 – 11
.

baksida
Må arbeidet leggjast bort før snora er ferdig, stopp ved:

3 like trådar ved sida av kvarandre, då er det lettare å starte med rett tråd att.

Eller når tråden skal takast frå hakk 1.
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