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storlek 75 cm x 90 cm
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TILLKLIPPNING
Krymp tygerna innan tillklippningen genom att tvätta och ånga
dem noggrant. Klipp till 77 x 92 cm stora bitar i ljust och
mörkt linnetyg samt i den dubbelvikta vaddskivan; i måtten
ingår 1 cm sömsmån.
ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna med raksöm; sömsmånerna göms
inuti täcket, så ingen överkastning behövs.

Montering: Nåla fast de utklippta vaddskivorna på båda
linnedelarnas avigsidor och sy ihop linnetyget och vadden längs
sömsmånerna. Nåla ihop den ljusa och den mörka delen räta
mot räta och sy täckets långsidor, lämna en ca 15 cm lång
vändningsöppning mitt i den ena långsidan. Öppna och ånga
sömsmånerna.Vänd långsidornas sömsmåner mot sömmens
båda sidor i hörnen och sy täckets kortsidor. Öppna och ånga
isär kortsidornas sömsmåner och vänd täcket rätt. Sy ihop
vändningsöppningen med korta stygn för hand. Pressa täcket
noggrant.
Stickningar: Täckets lager sys ihop med små fyrkantiga
genomstickningar med jämna mellanrum. Mät och markera de
fyrkantiga stickningarnas placeringar på täcket enligt modellritningen med ex. små säkerhetsnålar eller genom att tråckla
markeringstrådar. Sy med moulinégarn med garnets alla sex
trådar. . Sy stygnen som plattsöm med fem stygn bredvid
varandra, så att stygnen bildar en liten kvadrat som mäter 6 x
6 mm på täckets båda sidor. Börja och avsluta sömmen så att
trådändarna ligger på täckets ljusa sida. Trä garnändarna in i
kvadraten som bildats av stygnen och knyt ihop dem med en
överhandsknop. Klipp garnändarna till ca 2 cm långa. Separera
moulinégarnets trådar så att det bildas en liten tofs i garnänden.
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Tofsar: Klipp till en 9 x 9 cm stor bit av stadig papp och vik
biten dubbel. Snurra ljust moulinégarn spänt runt den vikta
paffen, ca 20 varv. Trä garnet till den ena änden av paffvikningen
och knyt ihop änden av tofsen stramt. Klipp av garnet i tofsens
andra ände, så att saxens ena blad går mellan paffen.
Kläm fast tofsen stadigt mellan fingrarna och red ut trådarna:
klipp en 15 cm lång bit av moulinégarnet och snurra det spänt
flera gånger runt den knutna änden. Trä garnets ändar genom
tofsens ände med hjälp av en nål, spänn och knyt garnändarna
inuti tofsen så att de bli osynliga. Klipp tofsen jämn.
Gör sammanlagt fyra tofsar. Sy fast tofsarna noggrant i täckets
hörn, så att inte babyn lyckas dra loss dem.
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