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Vejledning til små trommer

Præsentation:
Hvem husker ikke de fine trommer, der hver jul hænger på juletræet? Og sangen om Peter der har en gren
så kær, hvorpå trommen hænger – Jeg gør i hvert fald.
Trommen er for mig et vigtigt stykke julepynt og derfor virker det oplagt at lave en vejledning, til mine
trommer.
Vejledningen her, er ”kun” til trommer i én størrelse. Det er den størrelse som jeg personligt syntes er den
rigtige.
Vejledningen er derudover til basistrommen. Pynt, så som snor, sløjfer, border o.a. er ikke en del af
vejledningen, da jeg går meget op i at kunne personliggøre sit smukke håndarbejde. Dog har jeg tilføjet et
kort afsnit til sidst, med lidt tips og tricks til at personliggøre sine trommer.
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Skær følgende dele:
Trommeskind:
Farve: Lys grå.
Die: Cirkelsæt fra Simple and Basic. (SBD001)
Skær: 2 stk. cirkler med den tredje mindste die

Kanter til trommeskind:
Farve: valgfri, men skal være den samme som trommekanter.
Die: Cirkelsæt fra Simple and Basic. (SBD001)
Skær: Den anden og tredje mindste dies benyttes sammen, således at der kommer en cirkel med hul i
midten. Skær 2 stk.

Trommekanter:
Farve: valgfri, men skal være den samme som kanterne til trommeskindet.
Die: Ingen nødvendig.
Skær: 2 stk. strimler med følgende mål: 13cm x 0,5cm
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Trommecylinder:
Farve: Valgfri
Die: Ingen nødvendig.
Skær: Et stykke med målene 13,8cm x 3,5cm. (Ønskes en lidt højere tromme, benyt da 4cm i stedet for
3,5cm)
Falses: I længden af strimlen falses der ved 0,5cm. I bredden falses der ved 0,75cm. (Ved tvivl, se billedet af
det færdige stykker herunder)
Klip:

1. Klip hvert hjørne af langs falselinjerne.
2. Klip halvvejs op på breddens falselinje i begge ender af stykket. Vær obs på at der klippes i
to forskellige retninger. (Ved tvivl, se billedet af det færdige stykker herunder)
3. klip små takker ned til falselinjen på begge længder.
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Samlevejledning:
1. Trommecylinder:
Denne samles ved at der ligges et tyndt lag lim på forsiden af flapperne, i siden af cylinderen.
Derefter flettes cylinderen sammen, med flapperne samlet på indersiden af trommen.
2. Buk forsigtigt takkerne ind mod cylinderens midte.
3. Det første trommeskind, sættes nu fast på toppen af trommecylinderen. Man kan med fordel
vende trommen om således at man kan presser takkerne på plads med en fingere inde i trommen.
TIP: I stedet for at sætte lim på de små takker, kan man med fordel nøjes med at ligge et tyndt lag
lim, langs kanten på bagsiden af trommeskindet.
4. Det andet trommeskind, sættes nu fast.
5. Kanterne til trommeskindet (de to cirkler med hul i midten) sættes nu på hvert trommeskind.
6. Herefter påsættes trommekanterne (de lange tynde strimler). Disse påsættes langs kanten i
henholdsvis top og bund af trommen.
TIP: Sørg for at samlingen kommer til at ligge bagpå trommen. Dvs. dér hvor trommecylinderen
blev samlet. På den måde er alle samlinger, nu samlet på trommens bagside.

Tips og tricks til pynt og personliggørelse:
•

Vil du lave dine egne små sløjfer til at pynte trommen med, finder du en kort videovejledning på
bloggen på Facebook: Awi kort og scrap.

•

Ønsker du pynt på siden af din tromme, kan du fx benytte forskellige border dies. Jeg har
eksempelvis benyttet dies fra Impression obsession , på trommerne som ses på forsiden.

•

Personlige trommer med navn. Skriv enten med tusch på siden af trommen, eller benyt nogle
bogstavdies, til at skrive et personligt navn på siden af trommen. Alternativt, kan man også med
fordel blot skrive ”God jul”

•

Pynt trommen med halvperler, glitter, div die-cuts, o.l.

•

Lav evt. små trommestikker og placer ovenpå trommens top.
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