
HÄR SKALL VI VISA HUR NI 
KAN GÖRA EN 

”KARNEVALSPINNE” 
STEG FÖR STEG

Det är vi som gör det!

M I L J Ö K A R N E V A L



DET HÄR BEHÖVER NI:

*En pinne/rundstav

*Sax

*Tejp

*Snöre

*Blandade tyger i fina färger

  gärna några som glittrar i solen.

*Pärlor, gamla halsband som går       

  att återvinna och annat som ni   

  kan trä upp på ett snöre.

*Färg och penslar



Börja med att klippa remsor av tygerna. Det 
blir fint med olika färger och om ni har, tyg som 
kan glittra i ljuset. Ni kan också knyta ihop olika 
tygremsor.

Klipp ganska många remsor 
så att ni har en liten hög att 
ta av.



Börja trä upp pärlor och annat fint ni 
har på ett snöre.

Så här kan ett pärlsnöre se ut. Kom 
i håg att spara en ganska lång bit snöre 
utan pärlor på så att ni kan knyta fast 
snöret på pinnen.



Här har vi gjort några 
pärlsnören. Halsbandet 
är också med.

Ett halsband som inte används 
längre kan bli jättefint på 
Karnevalspinnen.



Hämta pinnen och tejpen.

Tejpa ett stopp på pinnen (snurra 
många varv med tejpen) så att tyg-
remsorna och pärlsnörena inte kan 
glida förbi det stoppet sen.



Börja knyta fast en tygremsa, knyt den 
ovanför tejpstoppet.

Fortsätt sen att knyta fast tygremsorna. 
Blanda färgerna med varandra. 
Vi kommer att fläta tygremsorna sen så 
räkna så att det blir rätt antal remsor 
för att kunna fläta alla. Skulle någon bli 
över så gör inte det så mycket, det blir 
fint ändå.



När det sitter tygremsor ända upp till toppen på 
pinnen gör ni ett tejpstopp där med.

Sen är det dags att börja knyta fast pärl-
snörena och om ni har, halsband eller annat. 
Knyt pärlsnörena mellan tygremsorna.

Om ni har lite extra långt 
snöre kvar att knyta med på 
pärlsnörena och ett färggrant 
snöre som vi har, så kan även 
knuten göras till en färgklick.



Ta tre tygremsor gärna olika färger och 
börja fläta. Det är bra att vara två när 
ni skall börja fläta.

För om ni hjälps åt med detta går det 
mycket lättare. En håller i pinnen och 
en flätar.



Avsluta flätan med att knyta ett snöre 
runt änden.

Klipp sedan bort överflödigt tyg 
nedanför snöret.



En fläta är klar, nu börjar vi med nästa.

Nu har vi flätat alla remsorna 
och satt på alla pärlsnörena.



Avsluta med att måla pinnen i ett fint färggrannt 
mönster.

Så här kan pinnen se ut när den är klar



Det är vi som gör det!
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