
GARNHJÄRTA

Finns det garner eller mattrasor över? Gör ett mjukt 
hjärta istället för att slänga restgarnerna. Å har man 
väl gjort ett hjärta vill man göra fler! Hjärtanen passar 
fint att hänga i julgranen.  Eller varför inte hänga på 
en girlang och ge bort till någon du tycker om. Det går 
också bra att använda tekninken med att snurra garn 
på andra former än hjärtan. 

Du behöver
* garn eller mattrasor
* kartong
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Instruktioner och tips

Karins fina 
återbruksgubbe!

1. Börja med att göra en mall av ett hjärta. Rita ett hjärta på ett returpapper, vik sedan 
pappret mitt på hjärtat. Välj vilken halva du är mest nöjd med och klipp ut det 
halva hjärtat på dubbelt papper. Vik upp och du har ett helt, jämt hjärta. Rita av på 
kartongen och klipp ut. 

2. Vill du kunna hänga upp ditt hjärta? 
Gör en ögla av garn eller tråd och 
sätt fast med häftapparat. Du kan 
också trä en ståltrådsögla genom 
hjärtat när du är färdig med det. 



4. Om du vill kan du sätta fast dubbelt 
garn med häftapparat innan du sätter 
igång att snurra det runt kartongen. 

Nu är det dags att välja färg på garn! Ta det gärna dubelt garn så går det snabbare att ”klä” hjärtat. 3. 

5. Snurra garnet härs och tvärs över ditt 
hjärta. Du kan tänka att hela kanten 
ska täckas med garn och det är bra att 
vid varje varv sikta på en ”ny plats” så 
att det blir mycket kors på garnet. Då 
sitter det bättre. . 

6. Nu är det bara att fortsätta att snurra 
in hjärtat med garnet. Det tar lite 
längre tid än vad man tror men 
håll ut, reslutet blir så fint! Om du 
behöver skarva garnet kan du först 
tvinna ändarna mot varandra. Se sen 
till att nypa fast ändarna genom att 
surra flera varv direkt över dem innan 
du fortstätter som vanligt. 


