Spångmurs
ss
Påta är ett samlingsord för ganska många olika tekniker, t.ex. kan man påta en snodd på en
påtdocka, eller påtgaffel, påta vantar med virknål och påta i jorden, så det är inte konstigt om
ordet påta känns lite förvirrande. Som med många gamla hantverk finns ett antal varianter på
hur man gör. Du får några varianter här, experimentera gärna fram andra.

Påta en snodd på påtdocka, Stick-Lisa eller rulle.

För arbetet behövs:

En påtdocka

En virknål

En påtnål

Stickgarn

Pådockan kan ha olika form och benämning. Det är ett träföremål med ett hål i mitten, runt
hålet sitter märlor eller spikar. Påtdockan kan vara formad som en docka, djur eller svamp,
det har även varit vanligt att använda trätrådrullar med spikar i. Det behövs ett verktyg att
peta av maskan med. Använd en påtnål eller virknål. Påtnålen är enklast att använda, det är
en rak metallten med ett hantag, det går lätt att göra en själv av en grov ryanål utan udd.

Påtdockor från Korps.se Trådrulle, påtdockor från
med 4, 6 och 8 märlor. 1960-tal och 1920-tal.

Ovan: påtnål och virknål.
Till vänster: påtnål gjord av en
ryanål utan udd intryckt i en
vinkork.

Start.
Stick tråden genom dockan, använd virknålen för att
få den genom hålet.
Håll fast den lösa tråden på undersidan så att den inte
åker upp. Vira tråden en gång runt varje märla,
ungefär som trafikmärket för sevärdhet. bild 1.
Bild 1
1 Snodd.
Lägg tråden ovanför maskan på den första märlan. Ta maskan med påtnålen, dra den lite
utåt och lyft den över tråden. Gör samma sak med nästa maska och nästa maska. Byt märlor
medsols genom att vrida på dockan.

Dra då och då
i tråden på
undersidan så
att den färdiga
snodden
matas nedåt.
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2 Variant vriden maska.
Lite fluffigare snodd med vridna maskor. Passar bra
om det blir för stramt och svårt att få maskorna över
märlorna. Sno tråden runt märlan som vid starten i
stället för att bara lägga den ovanför, bild 5. Lyft
maskan över tråden och märlan, bild 6. Fortsätt med
nästa medsols runt påtdockan.

Bild 5

Bild 6

3 Variant fyrkantig, kraftig snodd
Start: Lägg tråden ett varav runt alla märlor på samma sätt som vid
den vanliga starten fast gör det i tre varv. Lägg den nya tråden
överst hela tiden. Följande varv arbetar man med en märla i taget.
Tråden snos runt märlan (som i nr 2), lyft den nedersta maskan
över alla tre trådarna, bild 7. Ta nästa märla.

Bild 7

4 Variant med aviga maskor.
Lägg den nya tråden nedanför maskan.
Stick in påtnålen uppifrån, genom maskan
och hämta upp tråden så att den bildar
en ny maska på påtnålen, bild 8. Låt den
gamla maskan glida av och trä upp
den nya maskan på märlan, bild 9.
Bild 8

Bild 9

5 Variant som ett pärlband.
Mellanrum: Påta 5 vanliga varv som i ”1 snodd”.
Pärlor : Sno garnet runt varje märla i fem varv som i variant 3. Återgå sedan till att arbeta
med en märla i taget. Lägg tråden överst på märlan, lyft nedersta maskan över alla trådarna.
Gå runt ett varv på detta sätta. Nästkommande varv läggs ingen ny tråd till, lyft nedersta
maskan över alla kvarvarande trådar märla för märla tills det bara återstår en maska på varje
märla. Gör ett nytt mellanrum med 5 vanliga varv och gör nya pärlor.

Avsluta genom att ta
av tråden och dra den
genom alla maskor.
Att prova: byt färger och garngrovlekar i ränder eller för varannan maska. Gör en formbar
snodd genom att påta in en metalltråd i mitten av snodden. Kombinera de olika teknikerna.
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