Tetra-formade små väskor
Det blir ju inte några shoppingkassar av dessa, men kanske en necessär eller sminkväska, en liten
aftonväska eller en plats att samla halsband i.
Formen vi leker med är den klassiska symmetriska tetraedern – tänk på dedär små
mjölkförpackningarna som finns på kaféer, så vet ni vad vi menar.
För alla modeller gäller att det är en god idé att först göra den i papper, för att se hur den
fungerar. Man måste också bestämma var man vill ha öppningen, och hur: blixtlås, knappar,
kardborreband, rosetter? För varje slags knäppning behövs en specialkonstruktion.
För den symmetriska tetran behövs ett tygstycke som är dubbelt så långt som det är brett.
Markera mitten på längden. Fäst ihop det till ett rör, med de kortare sidorna mot varandra. Vik
den så att skarven träffar mittmarkeringen på ena långsidan – fäst ihop den sömmen. På den ännu
öppna sidan, vik ihop med skarven i ena änden, mittmarkeringen i den andra – och se, en
symmetrisk tetra!
Experimentera sedan med olika proportioner på tygstycket/pappersbiten. Ju smalare tygstycke,
desto plattare resultat. Ju längre tygstycke, desto högre och rakare.
Exempel: om man utgår från en tygbit tre gånger så lång som den är bred:
markera mitten på den ena långsidan, markera tredjedelar på den andra:

Sy ihop den till ett rör:
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Lägg rörets söm (röd) mot mittmarkeringen B,
sy (tråckla!) sömmen (blå):

I den nu öppna änden, lägg tredjedelsmarkeringarna (E och F) mot varandra. Sy (tråckla!) dit från
närmaste hörn. Sy några cm från andra hörnet (DG) också.
Veckla ut, och se hur det ser ut. Modellen nedan är hoptejpad av begagnat julklappspapper:

Denna tetra är en aning ”tillbakalutad” (se högra bilden). Ju mer man kortar av tygstycket (men
behåller bredden) desto längre till vänster (på den högra bilden) hamnar toppen.
Fäst en handledsögla överst, att bära i.
Förmodligen behöver den styvas upp – använd stadigt påpressbart mellanlägg, och sy sedan i ett
foder. Eller kvilta den med en tunn vadd. Kanske det kan göra sig med tillpressade och kantstickade viklinjer?
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