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VANLIG SHISHA
Består av två huvudmoment: 
 Grunden – spegeln fästs först 
mot bottentyget.  Kanten –  
spegeln kläs därefter med stygn 
som ”bakar in”  grundstygnen.

Grunden
1. Fäst spegeln mot bottentyget 
genom att spänna en tråd enligt 
figur 1. Tänk på att spänna 
ordentligt och se till att trådarna 
inte hamnar för nära spegelns 
kant. 

2. Fäst spegeln en vända till på 
samma vis, fast diagonalt.

Kanten
3. Byt till en ny ganska lång 
tråd (så slipper du skarva). 
a) Stick upp nålen vid pilen 
och dra igenom tråden helt. 
För nålen under de två grund
stygnen som fäster spegeln. 
b) Dra åt lite. Grundstygnen 
från moment 1 ska inte följa 
med ända ut till spegelns kant, 
då är de inte tillräckligt spända.             

4. a) Stick ner nålen precis 
bredvid där du stack upp den i 
steg 3. Dra inte igenom tråden 
helt! Lämna en liten ”ögla” kvar 
på ovansidan. b) Stick upp 
 nålen igen några millimeter 
bredvid och genom öglan, som 
ett kedjestygn. c) Dra åt.    

5. Trä återigen nålen under 
grundstygnen och tillbaka ut 
över tråden. Dra till lite. 

6. a) Stick ner nålen i före
gående kedjestygn. b) Dra inte 
igenom hela tråden utan se till 
att det finns en liten ”ögla” kvar 
att sticka upp nålen i så att ett 
nytt kedjestygn kan  bildas.  
c) Dra åt lite. 

VARIANT PÅ SHISHA
Grunden
1. Fäst spegeln på samma sätt 
som vid vanlig shisha. Markera 
upp en tunn cirkel med cirka  
2 cm större radie än spegeln. 

Kanten
2. Byt till en ny ganska lång tråd 
(så slipper du skarva). Stick upp 
nålen vid pilen och dra igenom 
tråden helt. För nålen under de 
två grundstygnen som fäster 
spegeln och över tråden du syr 
med. Dra till lite.

3. Stick ner nålen intill spegelns 
kant och ett par mm bredvid där 
nålen kom upp genom tyget. 
Dra inte igenom hela tråden!

4. Kom upp med nålen i den 
yttre cirkeln och se till att en 
ögla bildas runtom. Dra igenom 
tråden helt.

5. Fäst öglan med ett litet stygn.

6. Stick upp nålen igen mitt
emellan de två tidigare nedtag
ningarna och dra igenom tråden 
helt. Upprepa steg 2–5 runt hela 
spegeln.

Inte så här! 
Då riskerar spegel- 
kanten att blottas när 
kanten broderas
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Upprepa steg 5–6 c runt hela 
spegeln. (Nålen går antingen 
under två eller tre grund stygn 
beroende på var någonstans på 
varvet du befinner dig.)
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Stygnet går att bygga på ytterligare, se sidan 62.

ca 2 cm

VANLIG VARIANT

a b

Upprepa 
stegen ovan 
varvet runt.


