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TOKYO CAT

MATERIAL
- en bit vit bomullsjersey
- små bitar av gul, cerise, rosa, orange,
  grön och svart manchester
- mörkgrå sytråd och sytråd i rest-
  bitarnas färg
- en bit dubbelhäftande mellanlägg,
  Vlieseline® Vliesofix
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FIGURENS DELAR FÄRG
1 kattens kropp vit
2 panna, svanstipp och medaljong gul
3 fyra fläckar gul
4 blommornas undre blad och halsband cerise
5 blommornas kronblad och kattens kinder rosa
6 inneröra och pannans ränder orange
7 tassarnas trampdynor och blommornas prickar orange
8 blad grön
9 nos svart

ARBETSBESKRIVNING
Allmänt: Sy fast figurens delar nära kanterna
med raksöm i figurens färg, om inget annat anges
i beskrivningen. Avsluta sömmarna genom att sy
fram och tillbaka och fäst trådändarna på avigan.

1. Rita av varje del av figuren på mellanläggets
papperssida. Lägg märke till att bilden av katten
är spegelvänd i förhållande till den slutliga applika-
tionen.

2. Klipp till delarna i mellanlägg med breda
sömsmåner och pressa fast dem på tygernas
aviga.

3. Klipp därefter ut figurens delar noggrant längs
konturerna. Dra loss skyddspappren från delarnas
avigsidor.

4. Kontrollera figurens placering och nåla fast
kattens kropp, men pressa inte ännu.

5. Placera blommornas cerisefärgade undre blad
på tyget så att de placeras under kattens baktassar,
flytta undan kattens kropp. Pressa och sy fast de
undre bladen. Pressa och sy fast de rosa kronbla-
den ovanpå de undre bladen.

6. Pressa fast kattens kropp. Pressa och sy kinder
och halsband åt katten.

7. Pressa och sy fast kattens gula delar: panna,
svanstipp, medaljong och fyra fläckar.

8. Pressa och sy fast de orangefärgade delarna:
inneröronen och de tre ränderna i pannan,
ränderna på den vänstra sidan, tassens trampdynor
och prickarna på blommans kronblad.

9. Pressa och sy fast de gröna bladen.

10. Sy konturerna runt kattens kropp samt runt
huvudet och tassarna. Pressa och sy kattens nos.
 Sy munnen, ögonen och morrhåren samt tassar-
nas tår med raksöm med mörkgrå tråd.
Fäst trådändarna och ånga applikationen noggrant.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY
Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart
ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att nyttja
dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna,
arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och

fotografierna är skyddade av lagen om upphovsrätt och att
framställa dem med vilka medel och i vilken form som
helst är begränsat till att endast gälla den som besitter
upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av
ett verk till en maskin som kan reproducera verket.

Alla rättigheter förbehålles.

© Studio Tuumat Oy | FINLAND 2020
ottobre@ottobre.fi


