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MATERIAL 
- 25 x 10 cm naturvit melerad bomullsjersey 
- en bit mellanlägg, Vlieseline® G 700
- en bit dubbelhäftande mellanlägg, Vlieseline® Vliesofix
- en bit lösrivbart mellanlägg, Vlieseline® Stickvlies
- tre st träpärlor i olika färg och i olika storlek med 
stora hål (ø 6 mm, 10 mm och 13 mm)

- 60…70 cm vaxat bomullssnöre, ø 1,5 mm
- stickningstråd i tygets färg, Epic nr 80

FÅGELHALSBAND 
fågelns höjd 5,7 cm 
och bredd 9,5 cm
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© Copyright
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.

MÖNSTERDELAR 
1 fågel 
2 vinge 

ARBETSBESKRIVNING 

Tillklippning och förberedelser: Klipp till två 12 x 10 cm 
vinkelräta bitar i tyget. Klipp till bitar av mellanlägg i samma 
storlek och pressa fast dem på tygbitarnas aviga.

Rita av fågelns mönster på papperssidan av det dubbelhäftande 
mellanlägget och klipp ut den längs konturerna. Klipp en 6 mm 
bred och 20 mm djup öppning i mellanläggsbiten vid hackmark-
eringen för att få plats för snörändarna (det mörka området på 
mönstret). Pressa fast mellanläggsbiten på den ena tygbitens 
aviga. Tråckla markeringar på fågelns stjärt och näbb samt på den 
uppklippta öppningen för snöret, tråckla på tygets rätsida så att 
markeringstråden endast fästs i jerseyns yta och inte syns på 
avigan, se bild 1.

Montering: Dra loss pappret från mellanläggets ena sida. Nåla 
ihop tygbitarna aviga mot aviga och pressa ihop dem. Klipp till en 
12 x 10 cm bit av det lösrivbara mellanlägget och nåla fast den 
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under tygbitarna. Placera fågelmönstret som schablon ovanpå 
tygbitarna (passa mönstret med de tråcklade markeringarna, se 
bild 1) och sy fågelns konturer med raksöm två gånger; sy inte 
vid hackmarkeringen där snöret ska träs i.  

Klipp ut vingens mönster som schablon. Placera mönstret på 
fågeln och passa övre kanten med den redan sydda kantsticknin-
gen. Sy vingens nederkant längs mönsterkanten. Ta bort 
markeringstrådarna. Dra loss det lösrivbara mellanlägget 
försiktigt. Klipp bort extra tyg ca 2 mm från ytterkantens söm.  

Snöre: Kontrollera att snörlängden passar barnet. Trä 
snörändarna in i fågeln och sy fast dem längs mönsterkanten 
med korta sömmar fram och tillbaka; ändarnas längd är ca 15 
mm på fågelns insida.  Knyt en överhandsknop på snöret så nära 
fågeln som möjligt. Trä tre träkulor på snöret och fäst dem med 
en till överhandsknop.
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