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MUS
höjd 32 cm

MATERIAL

- 30 cm saltochpeppar-tweed
- fyllningsvadd
- en bit grå eller rosa filtaktigt ulltyg
- en bit svart trikå
- grått och svart garn
- dubbelhäftande mellanlägg,
  Vlieseline® Vliesofix

MÖNSTERSCHEMA antal

Tweed
1 ansikte 1
2 bakhuvud 2
3 öra 2+2
4 hand 2+2
5 kroppens framstycke 2
6 kroppens bakstycke 2
7 kroppens nedre del 1
8 svans 1
9 fot 2+2

Ulltyg
10 nos 1
11 inneröra 2
12 handflata 2
13 hjärta 1

Trikå
14 nos 1

TILLKLIPPNING
Klipp ut mönsterstyckena från mönsterarket. Nödvändiga sömsmåner är
inkluderade. Klipp till styckena 1-9 i tweed samt stycke 14 i svart trikå enligt
mönsterschemat. Pressa fast en bit dubbelhäftande mellanlägg på ulltygets baksida
och klipp till styckena 10-13 i ulltyget.

ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna med raksöm.
Nos, inneröra, handflata och hjärta: Avlägsna det dubbelhäftande mellanläggets
skyddspapper från styckena klippta i ulltyg. Nåla och pressa fast nosen, innerörat,
handflatan och hjärtat på tweedstyckenas rätsidor, se modellbilden, vik inte in
sömsmånerna. Sy för hand fast styckena med små langettstygn eller sy med
symaskinens langettliknande söm.
Öron: Nåla samman örats stycken räta mot räta och sy de buktiga ytterkanterna.
Vänd öronen rätt. Vik små veck på öronen, se mönstermarkeringarna, och sy
med en hjälpstickning samman örats stycken i nedre kanten.
Händer och fötter: Nåla och sy samman händernas och fötternas stycken
parvis räta mot räta; sy inte de övre kanterna och lämna en liten fyllningsöppning
på varje stycke, se mönstermarkeringarna. Vänd styckena rätt.
Sy sömmen mittfram och klyvpressa sömsmånerna. Nåla och sy med hjälpstickningar
fast händerna och fötterna enligt mönstermarkeringarna på kroppens framstycke.
Passa fötternas sömmar med varandra innan du syr hjälpstickningen så vänder
sig fotbladet framåt.
Svans: Vik svansstycket med rätsidan inåt och sy samman ytterkanterna, sy inte
ovankanten och lämna en liten fyllningsöppning enligt mönstermarkeringen. Sy
med en hjälpstickning fast svansen på det ena bakstycket, sy sömmen mittbak
och klyvpressa sömsmånerna.
Kropp: Nåla samman fram- och basktycket räta mot räta och sy sidsömmarna;
händerna ligger mellan styckena. Nåla och sy samman kroppen och kroppens
nedre del räta mot räta (passa kroppens sömmar med nedre delens mönster-
markeringar); benen ligger mellan styckena. Vänd kroppen rätt.
Huvud: Nåla samman bakhuvudets stycken räta mot räta och sy sömmen baktill.
Sy bakhuvudets insnitt. Sy med hjälpstickningar fast öronen på bakhuvudet enligt
mönstermarkeringarna, örats baksida ligger mot bakhuvudets rätsida. Sy ansiktets
nossöm. Nåla fast ansiktet räta mot räta på bakhuvudet och sy den buktiga
sömmen; sy inte halsen. Vänd huvudet rätt.
Hopsättning: Fyll händer, fötter och svans med vadd. Sy för hand igen öppningarna.
Fyll kroppen och huvudet med vadd. Tryck in halssömsmånerna i kroppen, vik
in kroppens halsringningssömsmåner mot avigsidan och nåla fast huvudet på sin
plats. Sy den förenande sömmen med tättliggande smygstygn.
Avslutning: Tråckla en rynktråd i nosstyckets ytterkant och spänn tråden så
att sömsmånerna vänder sig in under rynkningen. Forma nosen till en boll och
sy fast den på sin plats. Sy ögonen med några korsstygn i svart garn, se
mönstermarkeringarna.
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MUSENS MÖSSA och BYXA

MATERIAL

- en bit randig interlocktrikå
- en bit svart muddväv

MÖNSTERSCHEMA antal

Mössa
1 mössans framstycke 1
2 mössans bakstycke 1
3 mössans kantremsa 1

Byxa
4 frambyxa 2
5 bakbyxans överdel 2
6 bakbyxans benslut 2
7 linning 1

TILLKLIPPNING
Rita av mönsterstyckena från mönsterarket. Mönster-
styckena inkluderar sömsmåner på 1 cm.
Mössa: Klipp till mössans stycken i randig trikå och
kantremsan i svart muddväv enligt mönsterschemat.
Byxa: Klipp till fram- och bakbyxan i randig trikå och
linningen i svart muddväv enligt mönsterschemat. Lägg
märke till trådriktningarna på bakbyxans benslut!

ARBETSBESKRIVNING
Mössa: Sicksacka mössans traskanter. Nåla samman
mössans stycken räta mot räta och sy hjässömmen med
en raksöm; lämna öppningar för öronen enligt mönster-
markeringarna.
Sy en rundel av kantremsan. Nåla och sy på kantremsan
räta mot räta nertill på mössan. Vik remsan tredubbel
och sy på den med en tvillingnål från rätsidan; klipp bort
överflödiga sömsmåner på avigsidan.
Vik in öronöppningarnas sömsmåner mot avigsidan och
sy fast dem för hand. Sy en rynktråd enligt mönster-
markeringen i mössans spets; spänn tråden och fäst den
omsorgsfullt.
Byxa: Sicksacka byxans traskanter och sy sömmarna
med raksöm. Nåla och sy samman bakbyxans överdelar
och benslut. Sy innerbensömmarna. Sy grensömmen;
lämna en öppning baktill för svansen, se mönstermarke-
ringen. Vik in öppningens sömsmåner och sy en stickning
runtom. Sy sidsömmarna.
Sy en rundel av linningen. Nåla och sy fast linningen räta
mot räta upptill på byxan. Vik linningen tredubbel och sy
på den med en tvillingnål från rätsidan; klipp bort över-
flödiga sömsmåner på avigsidan. Fålla byxan.



FRONT TORSO
VARTALON ETUKPL
VOORKANT ROMP

KÖRPERVORDERTEIL
KROPPENS FRAMSTYCKE

arm
 - käsi -

arm
 - A

rm
 - hand

leg - jalka - been -
bein - fot

�

FACE-KASVOT
GESICHT-GESICHT

ANSIKTE

neck-kaula-hals

Hals-hals ne
ck-

kau
la-

hal
s

Hals
-ha

ls

BACK TORSO
VARTALON TAKAKPL
ACHTERKANT ROMP
KÖRPERHINTERTEIL

KROPPENS BAKSTYCKE

ta
il 

- 
hä

nt
ä 

-
 s

ta
ar

t 
-

 S
ch

w
an

z 
-

sv
an

s

ar
m

 - 
kä

si 
-

ar
m

 - 
A

rm
 - 

ha
nd

HEART
SYDÄN
HARTJE
HERZ

HJÄRTA

MUZZLE
KUONO
SNUIT

SCHNAUZE
NOS

Mouse  -  H i i r i  -Muis  -
Maus  -  Mus
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UPPER PANTS BACK -
TAKALAHKEEN

 YLÄOSA -
BOVENKANT

ACHTERBEEN -
OBERES RÜCKW.

HOSENTEIL -
BAKBYXANS

ÖVERDEL

LOWER BACK-LEG PANEL -
TAKALAHKEENSUU -

ONDERKANT
ACHTERBEEN -

UNTERES RÜCKW.
HOSENTEIL -

BAKBYXANS BENSLUT

PANTS FRONT -
ETULAHJE -
VOORBEEN -

VORD. HOSENTEIL -
FRAMBYXA

Pants  -  Housut  -  Hose  -  Broek je  -  Byxa
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HAT
FRONT -
PIPON
ETUKPL -
VOORPAND
MUTS - VORD.
MÜTZENTEIL -
MÖSSANS
FRAMSTYCKE

HAT BACK -
PIPON TAKAKPL -
ACHTERPAND
MUTS - RÜCKW.
MÜTZENTEIL -
MÖSSANS
BAKSTYCKE
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