Flyvende norske minidrager
Design: Anne Bruvold
Mønsteret er gratis og skal ikke under noen omstendighet
betales for.
Lag så mange drager du vil, behold dem eller gi dem bort.
Disse dragene liker ikke å bli solgt, og vil komme tilbake og
spise på din samling av nuperelletråder slik at det blir mange
korte biter.
Hvis noen andre vil at du skal lage noen for dem, få dem til å
kjøpe tråden til deg.

Om norske minidrager
Det finnes en rekke norske minidrager, alle variantene er ikke
kartlagt. Noen er ensfargede, andre har fargesjatteringer. De
med fargesjatteringer har noen ganger symmetriske mønstre,
andre ganger tilfeldige mønstre. Noen har samme farge hele
tiden, andre skifter farge gjennom året.

Midnattsdragen skifter fra en lys blå
farge om sommeren til en mørk,
nesten svart om vinteren.
Vinterdrakten kan ha pastelliknende
sjatteringer i grønt, rosa og rødt.

For å lage flyvende norske minidrager trenger du
To skytler og egnet tråd.
Du må beherske splitringteknikken, både med to og med en
skyttel. Når det gjelder enskyttelsplitringer benyttes metoden
beskrevet av Mathew Takeda
http://www.paradisetreasures.com/takedasssr.pdf

Symboler
R
ring
B
bue
SplR splitring, to skytler, de to halvdelene skilles vha
skråstrek
ESplR enskyttelsplitring, de to halvdelene skilles vha
skråstrek
Tall antall dobbelknuter (dkn)
p
pikot
3-3
3 dkn, pikot, 3 dkn
3+3 3 dkn, fest til pikot, 3 dkn
3+
3 dkn, fest bue i pikot
3~3 3 dkn, ta trådene på hver sin side av kryssende tråd,
gjerne mellom to ringer, fortsett med 3 dkn på den
andre siden
3&3 3dkn, pikot med snurr, 3 dkn

Middagsdragen har en lys blå farge
det meste av året, men skifter til lys
blå/rosa/lilla sjatteringer midt på
vinteren. Likner til forveksling
midnattsdragen om sommeren.

Vend arbeidet mellom ring og bue som vanlig.
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Halen og ryggen
Start med en skyttel
Haletuppen
R: 7-3-4.
R: 4+5-5-4. Fest i siste p på forrige R
R: 4+3-7. Fest i siste p på forrige R
Resten av halen og ryggen
ESplR: 2-2/2-2. To ganger
ESplR: 2-2-2/2-2-2. Tre ganger
ESplR: 2-2-2-2/2-2-2-2. Seks ganger

Kroppen
Kroppen består av buer og ringer som går rundt de fire siste
ESplR fra halen og ryggen.

Snødragen lever i snødekte områder
og har hvit drakt hele året. Den er
spesielt aktiv under snøstormer.

Finn fram den andre skyttelen til buene. Du kan også bruke
hjelpetråd
Første halvdel
B: 2-2-2+. Fest i midterste p på siste ESplR
B: 2-2-2-2.
R: 2-2+2-2. Fest i midterste p på neste ESplR
B: 2-2-2-2.
R: 2+2. Fest i midterste p på nå neste ESplR
B: 2-2-2+. Fest i midterste p på nå neste ESplR
B: 2-2~. Ta trådene over og under tråden mellom 4 og 5
ESplR regnet fra siste ESplR
Andre halvdel
Denne arbeides tilbake på den andre siden av ryggen
B: 2-2+. Fest i midterste p på samme ESplR
B: 2-2-2.
R: 2+2. Fest i midterste p på neste ESplR
B: 2-2-2-2.
R: 2-2+2-2. Fest i midterste p på neste ESplR
B: 2-2-2-2+. Fest i midterste p på neste ESplR
B: 2-2-2+. Fest i slutten av den siste ESplR, der første B
starter
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Vanndragen lever først og fremst i
vassdrag hvor den med den grå fargen
gjør den vanskelig å få øye på.
Dragene liker spesielt godt fossefall
og kan også finnes i rørgatene til
vannkraftverk. Skinnet er glattere enn
hos de andre smådragene.
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Halsen og hodet
Fortsett med en skyttel i forlengelsen av ryggen.
ESplR: 2-2-2-2/2-2-2-2.
ESplR: 2-2-2/2-2-2. To ganger
R: 2+4&4-2. Fest i siste p på forrige ESplR
R: 2+3-2. Fest i siste p på forrige R
R: 2+6-3+6-2. Fest i siste p på forrige R og forrige p på samme R.
Ringen skal ha en svak hjerteform. Hvis du vil at
dragen skal blåse flammer, knytes noen oransje
tråder i p midt på ringen.
R: 2+3-2. Fest i siste p på forrige R
R: 2+4&4+2. Fest i siste p på forrige R og første p på den andre
siden av siste ESplR
Fest tråden i foten av første ring på hodet.

Vingene
To skytler. Start den første vingen med den første ringen fra
rettsiden, den andre vingen med den første ringen fra
vrangsiden.

Den grønne løvdragen sees lettest i
det løvet springer ut om våren. På
sommeren er den vanskeligere å få
øye på. Hvor den oppholder seg om
høsten og vinteren, er uvisst. Se også
bærdragen.

Første ring
R: 2-2-2-7.
Første rad
SplR: 4/2-2.
B: -3-3. Lag en liten p i starten av buen
R: 2+2+2-2. Fest i p på SplR og første p på første R
B: -3-3. Lag en liten p i starten av buen
R: 2+2+2-2. Fest i p på forrige R og neste p på første R
B: -3-3. Lag en liten p i starten av buen
R: 2+2+4. Fest i p på forrige R og neste p på første R
Andre rad
SplR: 4/4.
R: 4-4. Vend
B: 5+5. Fest i p på første bue fra første rad
a
2. skyttel: R: 4+4. Fest i p i skillet mellom to buer
1. skyttel: R: 4-4.
B: 5+5. Fest i p på neste bue fra første rad
Gjenta fra a til sammen to ganger
R: 4+4. Fest i p i starten av første B på forrige rad
SplR: 4/4
Tredje rad
R: 4-4.
B: 15+. Fest i p på R på forrige rad
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Bærdragen dukker opp om høsten når
bærne i skog og mark er modne. Det
er mulig det er en sammenheng
mellom den grønne løvdragen og
bærdragen, da de ikke observeres
samtidig.
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b
R: 4-4.
B: 15+. Fest i p på R på forrige rad
Gjenta fra b til sammen to ganger
SplR: 4/4+. Fest i 2. p på først B på kroppen, vend
Fjerde rad
B: 6+. Fest i midterste p på neste B på kroppen
B: 6+. Fest i p på R på vingen
R: 4+4. Fest i midterste p på neste B på kroppen
c
B: 20+ Fest i p på neste R på vingen
R: 4-4
Gjenta fra c til sammen to ganger

Vanndragen
Vanndragen lages på samme måte som de andre, men utelat alle pikoter som ikke brukes til
festing eller er på halespissen, vingene og ørene.

Diagram
Dette diagrammet viser hvordan arbeidet utføres.
Fargen viser hvilken skyttel det arbeides med.
Ring med pil: enskyttelsplittring, pilen viser hvor
arbeidet forsetter
Ring med to farger: splitring
Start

Start

Start
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