
VITENSENTERET

Har du lyst til å lage en magisk flette?

En magisk flette ligner på en vanlig hårflette, men det er en stor forskjell, nemlig at de tre delene av 
fletten henger sammen i begge ender. Noen vil  si at det er umulig å lage en slik flette, men det går 

an om vi er litt lure.

Skjær til et lærstykke 15 cm langt og 4 cm bredt. 
som vist på figur 1. Lag to spalter i lærstykket ca. 
11 cm lange slik at du får tre like brede renner. 

Flett som vist på figur 3 a), b), c) og d). Legger 
merke til at nederst oppstår det en flette som er 
motsatt av den du har laget øverst. Dette ønsker vi 
ikke.

 Vi tar derfor tak i den nederste enden og stikker 
den gjennom åpningen A som vist på figur 3 e).

Etter at enden er tredd 
gjennom A skal den 
stikkes gjennom åpnin-
gen B som vist på figur 
4 a). Når du nå strekker 
ut enden er du omtrent i 
mål. De enkelte delene 
av fletten ordnes som 
vist på figur 4. b), c), d) 
og e) slik at delene lig-
ger jevnt og pent. Ved å sette trykk-knapper i hver ende av fletten kan den 

brukes som skjerfknute, serviettring eller en del av et belte.

Har du brukt en lang lærstrimmel kan du gjenta proses-
sen og lage et belte. Tror du det går an å lage en flette 
med fire deler?

Det gjør det dessverre ikke, men det er mulig å lage flet-
ter med 5, 7, 11 eller 13 deler etter samme mønster som 
forklart foran. Se også https://www.youtube.com/
watch?v=6KXHMVI6qp0.
Flettefigurene på denne siden er hentet fra Arne Markusens jr. bok, “Skinn og lær. 
Materialer - verktøy - teknikk - design”, gitt ut på Landbruksforlaget A/S 1997, side 
90 - 93. Tegningene er tegnet av Øyvind Tingleff, Idéverkstedet A.S. Tegningene er 
gjengitt med tillatelse fra rettighetshaverne.
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