UGGLE- OCH BLOMSKÄRP
S = 92-104 cm
M = 110-122 cm
L = 128-140 cm
MATERIAL
- 5 cm enfärgad (modell A) eller mönstrad bomullspoplin (modell B)
- 6 cm manchester
- 11 cm mellanlägg,Vlieseline G 700
- skärpspänne utan pigg eller två D-ringar, skärpets bredd 30 mm
Tryck, modell A:
- textilfärg, Gütermann
- skalpell eller en liten vass sax
- plastfilm (t ex plastficka) till schablonen
- Gold-Zack limspray
- målartejp
- engångstallrik och -sked
- en bit superlon
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MÖNSTERSCHEMA antal

bredd

längd

1 yttre skärpstycke*
2 inre skärpstycke*

4,5 cm
5,5 cm

S
M
L
80 cm 85 cm 90 cm
80 cm 85 cm 90 cm
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TILLKLIPPNING
Klipp till det yttre skärpstycket i bomullstyg och det inre i manchester
enligt mönsterschemat. Mönster för skärpstyckena* inkluderar alla
nödvändiga sömsmåner! Klipp till mellanlägg utan sömsmåner för
bägge skärpstyckena.
ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna med raksöm och förse dem med
kantstickningar.
UGGLETRYCK, modell A:
Välj din favorit bland ugglemotiven i grupper om tre på mönsterarket.
Påbörja trycket i den ena änden och flytta schablonen så att avståndet
mellan ugglorna förblir det samma.
1. Rita av motivet från mönsterarket på plastfilm och skär ut motivets
skuggade delar med skalpell.
2. Spraya limspray på schablonens avigsida och fäst schablonen på
plagget/tyget. Fäst schablonens kanter med målartejp och skydda
plagget från färgstänk.
3. Börja med att hälla lite färg på en engångstallrik och stöppla
superlonbiten i färgen så att den sprids jämnt.
4. Stöppla varsamt på lite färg åt gången i öppningarna.
5. Låt trycket torka ordentligt och pressa sedan trycket enligt
anvisningarna på färgburken.
Prova dig fram på en tygbit innan du sätter igång!
Förberedelser: Pressa mellanlägg på bägge skärpstyckena. Pressa
in en centimeter sömsmån utmed den ena långsidan på vartdera
skärpstycke.
Montering: Nåla samman skärpstyckenas opressade kanter räta
mot räta och sy; avsluta sömmen 4 cm innan skärpets ände. Nåla
samman skärpstyckena aviga mot aviga så att det inre skärpstycket
skymtar fram ett par millimeter upptill och nertill på rätsidan.Vik
in den ena ändens sömsmåner och nåla; den andra änden får ligga
öppen. Sy med en stickning samman skärpstyckena runtom, sy ute
på det yttre (=mönstrade) styckets kant.
Sy en kastning på skärpets andra ände och trä in den i D-ringen
eller skärpspännet.Vik in skärpets ände mot insidan och sy så nära
spännet som möjligt.
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