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PÅTNING PÅ PÅTRAM

Genom att i sicksack lägga ut garn på de båda spik/piggraderna, från ena
sidan till den andra och sedan tillbaka (varje längd motsvarar ett
stickningsvarv), och sedan för varje pigg trä det undre garnet över både
det övre garnet och över respektive spik/pigg, skapas en maska. Som
hjälpmedel för att trä över maskorna kan en större virknål användas.
Stickmetoden kallas att påta. Påtning är ett – jämfört med stickning med
stickor – både enklare och långsammare sätt att tillverka en stickning
och lämpar sig för att tillverka halsdukar och liknande.
Påtning kan delas upp i olika mönstertekninker - grundmönster, enkla mönster
och sammansatta mönster.Grundmönster 1 och 2 kan användas till schalar
och halsdukar mm utan kombination av enkla mönster.
Grundmönster 1 och 2 är liksidiga (se bild 1 respektive bild 2).
Av enkla mönster kan endast B användas för sig.
Sammansatta mönster är en kombination av grundmönster och enkelt
mönster.
Enkla mönster kan kombineras med två grundmönster och två eller flera
enkla mönster. Tex 1+A+2+B.
Sammansatt mönster grundmönster 1 + A (se bild 3).
Sammansattmönster grundmönster 2 + B (se bild 4).
Börja så här: Uppläggning, garnet ska ligga löst vid uppläggningen och
under arbetets gång. I de mönstertekniker där garnet lägges över flera
spikar/piggar samtidigt är det viktigt att garnet har rörelsefrihet.
Uppläggningsvarv: 1 varv grundmönster 2 (då blir stadkanten jämn). Därefter
lägger man ytterligare 1 v grundmönster 2 runt piggarna. Med den medföljande
kroknålen lyfts den understa tråden över den övre tråden och spiken/piggen,
fortsätt likadant på båda sidor. Detta är första varvet. Pressa ned det första
varvet med kroknålen. Forsätt såhär med nästa varv: Lägg 1 varv med tråden
runt spikarna/piggarna innan varvet lyft (man lägger antingen grundmönstervarv
eller mönstervarv). Den yttersta maskan kommer med vartannat varv.
Kontrollera att alla maskor lyfts innan nästa varv lägg upp. För att underlätta
vid påtning av mönster, markera på påtramens kant den mönsterteknik Du
använder så att tråden alltid ligger lika.
Om en maska på det föregående varv ej blivet lyft, gör så här: Lyft
den sista maskan av piggen och håll den medans det den föregående
lyftningen görs, sätt tillbaka maskan. En tappad maska maskas upp lika
som vid stickning.

Bild 1. Grundmönster 1
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Bild 2. Grundmönster 2.

Bild 3. Grundmönster 1 (Enkel A)

Bild 4. Grundmönster 2 (Enkel B)
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Ökning: gör på samma sätt som vid uppläggningen.
Avmaskning: Maska av som vid stickning (Se bild 5).
Ta sista maskan på virknålen, men inte på den sida där trådänden är (man
går i sicksack från sida till sida, när avmaskningen är klar dras garnet
genom sista maskan.
Påtbräda/påtram är en enkel stickmaskin
Källa: http://sv.wikipedia.org

Bild2. Grundmönster 2.
Bild 5. Avmaskning.

