Ruse-syning .
Når du skal sy en ruse eller noget andet net er det mest
bekvemt at sidde ved et bord. Nettet lægges hen over bordet og
tøjres med en line f.eks. til en skruetvinge. På den side hvor du
sidder skal nettet hænge 10-15 cm. fri af bordkanten så du kan
komme til at sy eller binde.

Den knude jeg og de fleste andre bruger skal jeg forsøge at
tegne og beskrive her. Du fører nålen med tråden nede fra og
op igennem masken, trækker den nogenlunde fast ind mod
dig selv.
Herefter placerer du venstre hånds tommel og pegefinger på
henholdsvis over og underside af punktet hvor knuden skal
være og klemmer sammen og du må ikke slippe dette tag før
knuden er helt færdig. Derefter lægger du linen i en stor
lykke ud til venstre henover masken du skal sy eller binde til,
under hele masken og op igennem din lykke hvorefter du kan
stramme til i den viste retning og dette gøres imellem de to
fingre som du stadig klemmer med, og først når denne knude
er strammet op må du slippe med de to fingre.

For at fortsætte med at sy en hel maske vil det være en
fordel at lave en maskepind med den bredde som du ønsker
at dine masker skal være. Den skal være så tynd som mulig
( et led fra en gammelt tommestok er idel) Du trækker
snoren fra knuden henover maskepinden og op igennem den
gamle maske, binder knuden og strammer til på undersiden
inden du lægger sytråden op på oversiden og er klar til den
næste maske . Jeg vil varmt anbefale at du syr/binder mindst 50-100 knuder på denne
måde for at få føling med det inden du begynder at binde en ruse.
Du bør også prøve at sy masker til - midt på et
stykke net som jeg har vist her til
venstre, derved får du noget net til
at hænge nedad lige under der hvor du syr, . Dette bruges når du
syr rusen, her kalder vi det at bukke om til kalv

Her har jeg lagt et par forskellige knuder ind, min knude som jo faktisk er et
flagknob. Samt nogle andre som jeg ikke lige husker hvor jeg har fået dem
fra.

Herover råbåndsknob

Her er så flagknobet igen

Her er det min knude (flagknobet)

og her er det dobbelte flagknob

Rusebinding: se også monteringsvejledning for 80/7b. samt
videoen med rusebinding.
Her vil jeg prøve om jeg kan vise hvordan du syr en ruse, jeg har valgt 80/7 b. rusen.
80 står for antal masker i omkreds, 7 står for antal bøjler, og b står for brun.
Denne ruse er syet sammen af 3 stykker net, et 10mm. et 13mm. og et 16mm.
Disse tre stykker syes sammen således at der bliver tre ombukninger til kalv.
Forgarn 16mm.

Mellemgarn 13mm.

15ma. bukket om
til kalv.

15ma. bukket om
til kalv.

Baggarn 10mm.

22ma. bukket om til kalv

Man begynder med at sy de tre stykker net sammen hvor jeg har vist med pilen
og man lader de to ombukninger vende til samme side. Selve symetoden kan du se på
den video jeg kalder rusesyning.
Når de tre stykker er syet sammen kan man lave kalvene, det vil sige, sy dem
sammen på langs og montere kalvesnore i dem. Her skal du lige være opmærksom på
at bag-kalven skal kiles lidt ind, før du syr den sammen på langs. Se monterings
vejledningen for 80/7b. Når kalvene er lavet syr du hele rusen sammen på langs
og så er den klar til at sy bøjler på. Kalven i forgarnet er det faktisk nemmest at vente
med til man har syet rusen sammen på langs og det er jo ikke noget problem da nettet
bare skal bukkes om de 15 ma. inde, hvor den første ( den store bøjle) bliver syet på.
Net stykkerne er 80 ma. i den ene ende og kun 79 ma i den anden ende. Det er den
ende med de 80ma. der skal syes på der, hvor det næste bukkes om.
Her har jeg forsøgt at tegne sammen syningen, og
at vise de henholdsvis 79 og 80 masker. Det er jo
din sytråd der sik-sakker mellem cirklerne hvor
du binder den på, og derved sammenføjer nettene,
det stykke der er bukket om har jeg ikke evnet at
tegne med, men det hænger altså nedad under den
øverste række cirkler.

