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Bild 2.

Bild 1.

MÖNSTERSCHEMA

antal

1A hattens överdel
1B hattens underdel
1C fot

1
1
4

TILLKLIPPNING
Klipp till hattens delar i trikå i olika färg enligt modellbilden
och mönsterschemat; mönstret inkluderar 7 mm breda
sömsmåner. Klipp till 6 mm breda remsor för dekoration
av hattens underdel; mät längden som behövs på mönstret.
ARBETSBESKRIVNING
Hatt (bild 1):
Placera remsorna på rätsidan av hattens underdel och sy
fast dem längs remsans mitt med raksöm. Nåla ihop
hattens över- och underdel räta mot räta och sy ihop
ytterkanterna; lämna en liten vändningsöppning. Klipp
ytterkanternas sömsmåner smalare och vänd hatten rätt.
Fyll hatten med vadd och sy ihop vändningsöppningen för
hand.
Fot (bild 1 och 2):
Nåla först ihop två fotdelar parvis, räta mot räta och sy
ihop deras ena kanter. Nåla och sy sedan ihop paren med
varandra räta mot räta. Vänd foten rätt. Vik in sömsmånen
längs fotens övre kant till avigan och tråckla om det behövs.
Fyll foten med vadd. Nåla fast foten i hattens underdel
(lägg vid behov i mera vadd i foten så den blir stadig) och
fäst foten i hattens underdel genom att sy två gånger för
hand.
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Bild 1.

MÖNSTERSCHEMA

antal

2A hattens överdel
2B hattens underdel
2C fot
2D fotbotten
2E strumpa

1
1
1
1
1

TILLKLIPPNING (bild 1)
Klipp till hattens överdel i röd trikå och övriga delar
i vit trikå enligt mönsterschemat; mönstren inkluderar
7 mm breda sömsmåner. Klipp till 6 mm breda remsor
för dekoration av hattens underdel; mät längden som
behövs på mönstret. Klipp till prickar i olika storlek
av vit trikå till hattens överdel.
ARBETSBESKRIVNING

Bild 2.

Bild 4.

Bild 3.

Hatt (bild 1 och 2):
Nåla fast prickarna på hattens överdel och sy fast dem
nära kanterna. Placera remsorna på rätsidan av hattens
underdel och sy fast dem längs remsornas mitt med
raksöm.
Nåla ihop hattens över- och underdel räta mot räta
och sy ihop ytterkanterna; lämna en liten vändningsöppning. Klipp ytterkanternas sömsmåner smalare och
vänd hatten rätt. Sy en stickning 4 mm från hattens
ytterkanter, så att hattens överdel vänds en aning mot
underdelen. Fyll hatten med vadd och sy ihop vändningsöppningen för hand. Sy en stickning på ytterkanten
även längs vändningsöppningen.
Fot (bild 1 och 3):
Nåla fast strumpan på fotens övre kant och sy fast den
nära kanten med raksöm. Vik foten räta mot räta och
sy den till en ring. Nåla och sy fast fotbottnen i foten.
Vänd foten rätt. Vik in sömsmånen längs fotens övre
kant till avigan och tråckla om det behövs. Fyll foten
med vadd. Nåla fast foten i hattens underdel (lägg
vid behov i mera vadd i foten så den blir stadig) och
fäst foten i hattens underdel genom att sy två gånger
för hand.
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MÖNSTERSCHEMA
3A kil till hattens överdel
3B hattens underdel
3C fot
3D fotbotten

Bild 1.
Bild 2.

antal
8
1
1
1

TILLKLIPPNING (bild 1)
Klipp till delarna i trikå i olika färg enligt modellbilden och mönsterschemat; mönstret inkluderar
7 mm breda sömsmåner. Klipp till 6 mm breda
remsor för dekoration av hattens underdel; mät
längden som behövs på mönstret.
ARBETSBESKRIVNING
Hattens överdel (bild 2): Nåla ihop kilarna till
hattens överdel, först parvis aviga mot aviga och sy
ihop dem längs ena kanten. Sy därefter ihop två
par och slutligen sys hattens halvor ihop.
Hattens underdel: Placera remsorna på rätsidan
av hattens underdel och sy fast dem längs remsornas
mitt med raksöm.
Hattens montering (bild 3): Nåla ihop hattens
över- och underdel räta mot räta och sy ihop
ytterkanterna; lämna en liten vändningsöppning.
Klipp ytterkanternas sömsmåner smalare och vänd
hatten rätt. Sy en stickning 4 mm från hattens
ytterkanter, så att hattens överdel vänds en aning
mot underdelen. Fyll hatten med vadd och sy ihop
vändningsöppningen för hand. Sy en stickning på
ytterkanten även längs vändningsöppningen.
Fot (bild 4): Vik foten räta mot räta och sy den till
en ring. Nåla och sy fast fotbottnen i foten. Vänd
foten rätt. Vik in sömsmånen längs fotens övre kant
till avigan och tråckla om det behövs. Fyll foten
med vadd. Nåla fast foten i hattens underdel (lägg
vid behov i mera vadd i foten så den blir stadig)
och fäst foten i hattens underdel genom att sy två
gånger för hand.

Bild 3.

Bild 4.
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Bild 1.

MÖNSTERSCHEMA

antal

4A hattens överdel
4B hattens underdel
4C fot

1
1
4

TILLKLIPPNING
Klipp till hattens delar i trikå i olika färg enligt modellbilden
och mönsterschemat; mönstret inkluderar 7 mm breda
sömsmåner. Klipp till 6 mm breda remsor för dekoration
av hattens underdel; mät längden som behövs på mönstret.
ARBETSBESKRIVNING

Bild 2.

Hatt (bild 1):
Placera remsorna på rätsidan av hattens underdel och sy fast
dem längs remsornas mitt med raksöm. Nåla ihop hattens
över- och underdel räta mot räta och sy ihop ytterkanterna;
lämna en liten vändningsöppning. Klipp ytterkanternas
sömsmåner smalare och vänd hatten rätt. Sy en stickning
4 mm från hattens ytterkanter, så att hattens överdel vänds
en aning mot underdelen. Fyll hatten med vadd och sy ihop
vändningsöppningen för hand. Sy en stickning på ytterkanten
även längs vändningsöppningen.
Fot (bild 2 och 3):
Nåla först ihop två fotdelar parvis, räta mot räta och sy ihop
deras ena kanter. Nåla och sy därefter ihop paren räta mot
räta. Vänd foten rätt. Vik in sömsmånen längs fotens övre
kant till avigan och tråckla om det behövs. Fyll foten med
vadd. Nåla fast foten i hattens underdel (lägg vid behov
i mera vadd i foten så den blir stadig) och fäst foten i hattens
underdel genom att sy två gånger för hand.

Bild 3.
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MÖNSTERSCHEMA

antal

5A hattens överdel
5B hattens underdel
5C fot
5D fotbotten

1
1
1
1

TILLKLIPPNING
Klipp till delarna i trikå i olika färg enligt modellbilden
och mönsterschemat; mönstret inkluderar 7 mm breda
sömsmåner.
ARBETSBESKRIVNING
Hattens underdel (bild 1): Sy en rynktråd i underdelens
innerkant. Vik underdelen räta mot räta och sy ihop
delen till en ring. (bild 1)
Hattens montering (bild 1 och 2): Nåla ihop hattens
över- och underdel räta mot räta och sy ihop ytterkanterna.
Klipp ytterkanternas sömsmåner smalare och vänd hatten
rätt. Sy en stickning 4 mm från hattens ytterkanter, så
att hattens underdel vänds en aning mot överdelen. Fyll
hatten med vadd, rynka ihop underdelens mitt genom
att spänna rynktråden och fäst öppningen för hand. Fäst
ihop hattdelarna i varandra vid hattens mittpunkt, sy
med ett par stygn för hand.

Bild 1.

Fot (bild 3 och 4): Vik foten räta mot räta och sy den
till en ring. Nåla och sy fast fotbottnen i foten. Vänd
foten rätt. Vik in sömsmånen längs fotens övre kant till
avigan och tråckla om det behövs. Fyll foten med vadd.
Nåla fast foten i hattens underdel (lägg vid behov i mera
vadd i foten så den blir stadig) och fäst foten i hattens
underdel genom att sy två gånger för hand.

Bild 2.

Bild 3.

Bild 4.
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Bild 1.

MÖNSTERSCHEMA

antal

6A hattens överdel
6A hattens underdel
6B fot

1
1
4

TILLKLIPPNING
Klipp till delarna i trikå i olika färg enligt modellbilden
och mönsterschemat; mönstret inkluderar 7 mm breda
sömsmåner. Klipp till 6 mm breda remsor för
dekoration av hattens underdel; mät längden som
behövs på mönstret.
ARBETSBESKRIVNING
Hattens överdel (bild 1):
Sy smala stråveck på hattens överdel som dekoration
enligt mönstermarkeringarna: vik överdelen vid varje
stråveck aviga mot aviga och sy en stickning nära
vikningen.

Bild 2.

Hattens underdel (bild 2):
Placera remsorna på rätsidan av hattens underdel och
sy fast dem längs remsans mitt med raksöm.
Hattens montering (bild 2):
Nåla ihop hattens över- och underdel räta mot räta
och sy ihop ytterkanterna; lämna en liten
vändningsöppning. Klipp ytterkanternas sömsmåner
smalare och vänd hatten rätt. Sy en stickning 4 mm
från hattens ytterkanter, så att hattens överdel vänds
en aning mot underdelen. Fyll hatten med vadd och sy
ihop vändningsöppningen för hand. Sy en stickning på
ytterkanten även längs vändningsöppningen.
Fot (bild 2 och 3):
Nåla först ihop två fotdelar parvis, räta mot räta och
sy ihop deras ena kanter. Nåla och sy därefter ihop
paren räta mot räta. Vänd foten rätt. Vik in sömsmånen
längs fotens övre kant till avigan och tråckla om det
behövs. Fyll foten med vadd. Nåla fast foten i hattens
underdel (lägg vid behov i mera vadd i foten så den
blir stadig) och fäst foten i hattens underdel genom
att sy två gånger för hand.

Bild 3.
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Obs! Mönstren inkluderar 7 mm breda sömsmåner.
Rita av mönstren på mönsterpapper.
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