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I nupereller brukes en dobbeltknute som består av to halvdeler. Begge halvdelene formes 
rundt tråden men “flippes” til den andre. Dette er den eneste
ferdigheten du trenger - resten er øvelse.  Forsøk å bruke to farger tråd
så du lettere kan se knuten mens du lager den.

Første halvdel av dobbeltknuten:
Skytteltråden er kjernetråd – det vil si den tråden som løper i midten av
knutene.

Knyt tråden fra nøstet og fra skyttelen sammen og hold knuten mellom
tommel- og pekefinger på venstre hand mens du tar nøstetråden over
samme hånd bak til lillefingeren hvor den festes.
Knutene vil se grønne ut (fig.) når de er lagd riktig.

Pilene viser hvor knutene skal forms med følgende bevegelse:

Hold skyttelen mellom pekefinger og tommel på høyre hand, hold
skytteltråden borte med høyre hånd, før skyttelen under skytteltråden
og nøstetråden og rundt bak -

- og over nøstetråden og ned mellom de to trådene som nå former en
løkke.

Før høyre hånd mot høyre slik at skytteltråden blir stram samtidig
som du slakker nøstetråden. Husk HØYRE STRAM; VENSTRE LØS!
Tråden ”flipper” nå slik at knuten bytter tråd.  
Stram nøstetråden forsiktig mens skytteltråden holdes stram slik at
knuten føres inn til forrige knute. 

Andre halvdel av dobbeltknuten:
Du har lagd første del av dobbeltknuten og skal nå lage andre halvdel. 
Før skyttelen OVER nøstetråden, under og GJENNOM løkka som dannes
på forsiden av venstre hånd.

Slakk nøstetråden, stram skytteltråden som i sted, og husk HØYRE
STRAM, VENSTRE LØS! Tråden ”flipper” nå slik at knuten bytter tråd.  
Stram nøstetråden forsiktig slik at knuten føres inn til forrige knute. 
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Dobbeltknuten skal se slik ut.

Du har nå fullført en dobbeltknute, forkortet til ds.
Når du lærer er det alltid en god ide å sjekke jevnlig at
dobbeltknutene formes rundt høyre tråd. Kjernetråden
(skytteltråden) skal alltid være i midten av knutene.

Se siste figur i denne leksjonen. 
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