
KONTROLLRUTA
På mönsterarket finns en kontrollruta vars

sidor mäter 5 x 5 cm. Med hjälp av rutan kan
du kontrollera att utskriftsstorleken är den
rätta. Mät rutan; om måtten inte stämmer

kontrollera utskrivarens pappersval (A4) samt
storlek 100% och skriv ut mönstren igen, nu
förstorade eller förminskade i rätt storlek.

LITEN HUNDPÅSE
Storlek ca 9 x 11 cm
OM MODELLEN
Påsen kan användas som en midjeväska eller träs genom
byxans hällor. Myntpåsen lämpar sig även för en liten
telefon eller nycklar.

MATERIAL
- 12 cm svart bomullstyg
- en bit vit fleece
- sticklås, bredd 25 mm
- 3 cm kardborrband, bredd 20 mm
- vit och svart brodertråd
- en bit lösrivbart mellanlägg, Vlieseline® Stickvlies
- en bit dubbelhäftande mellanlägg, Vlieseline® Vliesofix

MÖNSTERSCHEMA antal

svart vit
1A+1B insida 1 -
2A+2B utsida 1 -
3 fläck vid ögat - 1
4 nos - 1
5 fläck - 1
6 öra -  2+2

Mönstren innehåller sömsmåner!

TILLKLIPPNING
Klipp ut mönstren från arket och sammanfoga mönsterstyckena
A och B enligt markeringarna. Klipp till insidan och utsidan
i bomullstyg, samt öronen, nosen och fläckarna i fleece enligt
mönsterschemat.
Klipp också till skärpstycken i bomullstyg
(se mönsterarket)
- vänster 10 cm x 15 cm
- höger 10 cm x 50…60 cm

ARBETSBESKRIVNING
Fläckar och nos:
1. Rita av fläckarna och nosen på det dubbelhäftande mellan-
lägget, pressa fast mellanlägget på fleecetygets avigsida och
klipp ut motiven längs konturerna. Avlägsna pappret och
pressa fast motiven på utsidans rätsida enligt mönsterbilden.
2. Nåla fast det lösrivbara mellanlägget på tygets avigsida
under motiven.
3. Applicera på motiven utmed konturerna med en smal och
tät sicksack (=plattsöm).
4. Sy munnen med en förstärkt raksöm. Brodera ögonen
för hand.
5. Avlägsna det lösrivbara mellanlägget.

Skärp: Pressa skärpstyckenas vikningar enligt mönster-
markeringarna. Nåla samman kanterna och vik in den ena
ändens sömsmåner; kantsticka bägge kanterna samt änden.
Sy fast skärpen med hjälpstickningar räta mot räta på utsidans
kanter enligt mönstermarkeringarna.

Öron: Sy samman öronen parvis räta mot räta. Klipp ner
sömsmånerna och vänd öronen med rätsidan utåt. Vik öronen
enligt modellbilden och sy fast dem med hjälpstickningar räta
mot räta på utsidans kanter.

Kardborrband: Sy fast kardborrbandets ena del på utsidan
och dess motstående del på insidan enligt mönstermarkerin-
garna.

Montering: Sy samman insidan och utsidan räta mot räta,
lämna en liten vändningsöppning i den raka änden. Klipp ner
sömsmånerna i svängarna och runt hörnen. Vänd påsen med
rätsidorna utåt och sy en stickning i änden; stickningen sluter
vändningsöppningen. Vik stycket dubbelt utmed vikningslinjen
så att insidorna ligger mot varandra och sticka samman
kanterna.

Avslutning: Trä låsets delar på skärpet. Vik skärpets ena
ände dubbel och sy en stickning; det reglerbara låset hålls på
plats utan stickningar. Sy fast öronen i lockets kanter med
några handstygn.
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tarra-kardborrband
klittenband-Velcro
Klettband

vyö - skärp - bandjes - belt straps - Gürtel
vasen-vänster-links-left-das Linke 10 x 15 cm
oikea-höger-rechts-right-das Rechte 10 x 50…60 cm

KOIRA-PUSSUKKA
LITEN HUNDPÅSE
HOND TASJE
DOG PURSE
HUNDBEUTELCHEN

yhdistä 1A ja 1B ennen leikkaamista
sammanfoga 1A och 1B innan tillklippningen
leg 1A en 1B voor het knippen aan elkaar
join 1A and 1B before cutting
1A und 1B vor dem Zuschneiden aneinander heften

yhdistä 2A ja 2B ennen leikkaamista
sammanfoga 2A och 2B innan tillklippningen
leg 2A en 2B voor het knippen aan elkaar
join 2A and 2B before cutting
2A und 2B vor dem Zuschneiden aneinander heften
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1B tarra-kardborrband
klittenband-Velcro

Klettband
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2B

korva-öra-oor
ear-Ohr

korva-öra
oor-ear-Ohr

vyö-skärp
band-belt
Gürtel

vyö-skärp
band-belt
Gürtel
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CONTROL SQUARE
2 x 2 inches

TARKISTUSRUUTU
KONTROLLRUTA
CONTROLEVELD
CONTROL SQUARE
KONTROLLFELD
5 cm x 5 cm


