Klä en boll
Det finns olika sätt att klä en boll. Bästa och snyggaste sättet kan vara att sy
på maskin, en stor cylinderformad tub av det valda tyget, som är lika bred hela
vägen som bollens bredaste diameter. I det här fallet ca 40 cm.
Man syr sedan en kanal uppe och en kanal nere. Man trär igenom ett
resårband/snöre/läder eller sidenband som man sedan drar ihop och knyter
runt bollen. Lämna tillräckligt stora hål så man kan komma åt lampfästet med
handen. Det blir både väldigt snyggt och väldigt praktiskt då man kan byta
skepnad på lampstommen när man vill utan krångel.
I den här beskrivningen syr jag dock fast tyget för hand genom att linda en del
av stommen med ett bomullsband. Jag visar ett simpelt tillvägagångsätt.

1. Jag lindar de bägge ringarna, uppe och nere samt en utav de lodräta stagen
till skarven. Det går åt ungefär 3 gångers så mycket bomullsband som längden
man ska linda.

2. Börja vid ett stag och ”lås” bandet genom några extra varv åt olika håll,
använd gärna vattenbaserat hobbylim om du vill ha extra stadga. Jag planerar
att byta tyg så småningom så jag använder sparsamt med lim endast i början
och slutet av bandet.

3. När du har lindat bägge ringarna kan du linda en av stagen om du inte har sytt
cylinder klar innan på maskin. Detta är en enkel variant att klä en boll, om man
inte har maskin. Här syr jag fast tyget i bomullsbandet. Se till så att stygnen
hamnar så mycket som möjligt på insidan av bollen.

4. Sy även fast den andra skarven. Försök att få det mesta av stygnen på
insidan.

5. Klipp bort ev överflödigt tyg och börja sy fast tyget i ringarna. Se alltid till att
tråden går igenom bomullsbandet och inte bara i tyget. En fingerborg med kant
är mycket användbar när man syr lampskärmar med lindat bomullsband.

6. Tyget kan med fördel sys fast omlott i jämna lager och få den veckiga looken.

7. Gör samma sak med bägge ringar, uppe och nere. Din boll är klar!

