
KONTROLLRUTA
5 cm x 5 cm

1

MJUK NALLESKALLRA
Längd 14 cm

MATERIAL

- 30 x 50 cm vinterfrotté, velour eller dylikt
- en bit svart tyg
- en bjällra
- svart ullgarn
- dubbelhäftande mellanlägg, Vlieseline® Vliesofix
- lösrivbart mellanlägg, Vlieseline® Stickvlies
- 20 cm fibervadd
- 10 x 24 cm hobbyfilt

MÖNSTERSCHEMA antal

1 skallra 2
2 nos 1
3 inneröra 2
4 ytteröra 2
1 � öga 2
2 � nostipp 1

Mönstren innehåller sömsmåner!

TILLKLIPPNING
Klipp till skallrans delar, nos och öron i
vinterfrotté samt ögon och nostipp i svart
tyg.

ARBETSBESKRIVNING

Ögon och nostipp: Pressa fast dubbel-
häftande mellanlägg på det svarta tygets
avigsida och klipp till ögon och nostipp utan
sömsmåner. Pressa fast ögonen på skallran
och nostippen på nosen. Applicera på delarna
med en tät sicksack nära kanten.

Nos: Sy för hand en rynktråd i kanten på
nosdelen och rynka ihop en aning. Fyll nosen
med vadd, vik in sömsmånerna och sy fast
nosen för hand.

Öron: Sy med en hjälpstickning insnittet på
de inre öronstyckena enligt
mönstermarkeringarna. Sy ihop öronstyckena
med varandra parvis, räta mot räta. Vänd
öronen rätt. Fyll öronen lätt med vadd och
hjälpsticka fast dem på skallran enligt
mönstermarkeringarna.

Montering: Nåla ihop skallrans delar med
varandra räta mot räta och sy ytterkanterna.
Vänd skallran rätt. Fyll huvudet med vadd.
Vira vadd runt bjällran och placera den mitt
inuti huvudet.
Rulla filtbiten i längdriktningen till en rulle
och sy fast rullens ändar med varandra. Klipp
smala remsor av vadden och vira dem jämnt
runt filtrullen. Trä in rullen i skallrans ring-
formade del. Nåla in ringdelens sömsmåner
och sy sömmen för hand med växelstygn.

Avslutning: Sy munnen och tassarnas
strimmor med ullgarn, använd dig av
stickstygn.
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