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MATERIAL
- 30 x 15 cm prickig bomullsjersey
- 30 x 30 cm ljust linnetyg
- en bit mellanlägg, Vlieseline® G 785
- dubbelhäftande mellanlägg,Vlieseline® Vliesofix
- lösrivbart mellanlägg,Vlieseline® Stickvlies
- mörkgrå stickningstråd, Epic nr 80
- fyllningsvadd

MÖNSTERSCHEMA
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TILLKLIPPNING
Klipp till kroppens delar i bomullsjersey; lägg till 1 cm breda
sömsmåner längs kanterna. Observera att lammets ben och
öron klipps till senare.
ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna med raksöm; sömsmånerna göms
inuti lammet, så det krävs ingen överkastning. Sy gärna
sömmarna två gånger, så blir lammet lektåligt.
Mellanlägg: Klipp till och pressa fast mellanlägg på kroppens
båda delar.
Lammets ansikte: Rita av lammets ansikte på mellanläggets
papperssida och klipp ut det med breda sömsmåner. Pressa
fast det på linnebitens aviga och klipp ut det längs konturerna.
Dra loss mellanläggets papper från delens avigsida. Pressa fast
ansiktet på den ena kroppens del, på rätsidan enligt mönstermarkeringarna.
Nåla fast en bit lösrivbart mellanlägg på avigsidan av lammets
kropp mittemot ansiktets placering. Sy fast ansiktet med
raksöm nära kanten med sytråd i linnefärg. Brodera ögon och
mun med raksöm med mörkgrå stickningstråd. Fäst trådändarna noggrant. Dra till sist loss mellanlägget från avigan och ånga
applikationen från rätsidan.
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Fram- och bakben:
Bild 1: Klipp till två 14 x 11 cm bitar i linnetyg och placera dem
på varandra räta mot räta. Nåla fast fram- och bakbenens
mönster på linnedelarna intill varandra, så att det finns plats för
minst 5 mm breda sömsmåner runtom delarna. Sy benens
konturer med tät raksöm; använd mönstret som schablon då du
syr. Lämna benens övre kanter osydda, börja och avsluta
sömmen noggrant genom att sy fram och tillbaka.
Bild 2: Klipp ut benen med 5 mm breda sömsmåner; lägg inte
till sömsmån vid övre kanterna. Öppna sömmarna genom att
trycka med nageln och vänd benen rätt. Fyll delarna med vadd.
Sy ihop övre kanterna med hjälpstickningar.
Öron:
Bild 3: Klipp till 8 x 8 cm bitar i linnetyg och bomullsjersey och
placera dem på varandra räta mot räta. Klipp till två öronmönster i papper och nåla fast dem på linne- och jerseybitarna intill
varandra, så att det finns plats för 5 mm breda sömsmåner runt
mönsterdelarna; observera att de färdiga öronen skall vara
varandras spegelbilder. Sy öronens konturer med tät raksöm;
använd mönstret som schablon då du syr. Lämna öronens
fästningskanter osydda, börja och avsluta sömmen noggrant
genom att sy fram och tillbaka.
Bild 4: Klipp ut öronen med 5 mm breda sömsmåner; lägg till 1
cm sömsmån vid fästningskanterna. Klipp ner hörnen och vänd
öronen rätt.
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Bild 5: Vik öronen dubbelt enligt mönstermarkeringarna och
sy dem till rätt form längs sömsmånerna med hjälpstickningar.
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Montering:
Bild 6: Sy fast benen och öronen på den ena kroppens del
räta mot räta med hjälpstickningar enligt mönstermarkeringarna.
Bild 7: Nåla och sy ihop kroppens delar räta mot räta; lämna
en vändningsöppning vid huvudet mellan hackmärkena.
Bild 8: Klipp ner sömsmånerna och vänd lammet rätt. Fyll
lammet med vadd så det blir stadigt.Vik in vändningsöppningens sömsmåner till avigan och sy ihop den för hand.
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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.
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