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I denne leksjonen blir ringen introdusert. Sammen med buen er ringen basis for alt arbeid 
ettersom nupereller består av disse to, selv om tilleggsteknikker vil øke ditt repertoar. 

Å lage en ring
Ha tråd på skyttelen din og klipp tråden løs fra nøstet. Hvis du
følger et mønster er det trolig at du ikke ønsker å klippe
nøstetråden ettersom en bue og en ring ofte følger hverandre. I
denne øvelsessituasjonen vil det være enklere å klippe tråden.
Du har nå kun en farge tråd å jobbe med, knutene kommer derfor
til å bli samme farge som skytteltråden. 

Hold skyttelen i høyre hånd, ta enden av tråden og hold den fast i
et grep mellom tommel- og pekefinger på venstre hånd. Se figur.
Ta tråden rundt hånden og tilbake til grepet, hold denne tråden der sammen med trådenden. 
Nå er du klar til å starte. 

Husker du  buen du lagde, og hvordan knuten ”flippet”? Se
leksjon 1 for en oppfriskning. Når du lager en ring skal du flippe
knuten på samme måte, de doble knutene lages på samme måte
som i leksjon 1. 

Slik skal den første knuten se ut hvis den er lagd riktig. Legg
merke til at kjernetråden, dvs tråden fra skyttelen, er i midten
av dobbeltknuten du nettopp har lagd. 

Å lage en pikot
En pikot er ganske enkelt et “mellomrom” mellom dobbeltknutene. 
Etter å ha lagd en dobbeltknute lager du neste halvdel av knuten, men i stedet for å dra 
denne knuten helt inntil forrige lar du det være et lite mellomrom på kjernetråden. Hold 
denne delen av knuten på plass med tommelen mens du lager andre halvdel. La nå den 

ferdige dobbeltknuten gli på kjernetråden bort til forrige knute. Du har nå lagd en pikot. 

I et mønster markeres en pikot som “-“ eller “p”. 
For å lukke ringen: hold den siste dobbeltknuten forsiktig i venstre hånd og trekk i 
skytteltråden til ringen har lukket seg helt. 

Husk:  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.
Er knutene formet riktig skal det være mulig å bevege skytteltråden frem og tilbake i 
knutene. Ringen rundt hånden din kan alltid lages større ved å holde grepet mellom tommel- 
og pekefinger i venstre hand og trekke i tråden i “bunn” av den første dobbeltknuten. 
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