Mysigt med kuddar

INSTRUKTION

Piffa till hemmet med kuddar i nya fräscha färger. En fin detalj är att
göra garnbollar och fästa i kuddens hörn. Dessa gör du enkelt med ett
garnbollsverktyg (se art.nr 714013).

Kudde med kilar
47x31 cm

Du behöver:
Tygbit 50x70 cm Bugs & dragonflies
(305272)
Tygbit 50x70 cm New dot green
(305266)
Blixtlås vit ca 45 cm
(982345)
Gör så här:
Klipp ut två rektanglar (se mått i bild 1) och
klipp dem sedan mitt av diagonalt.
Lägg samman två trianglar med olika
mönster (räta mot räta) och sy ihop dem
så att du får två nya rektangulära stycken
(se bild 2). Pressa sömmarna.
Sy fast blixtlåsen och gör klart kuddfodralet enligt beskrivningen ”Kuddar med
blixtlås”.

Kuddar med blixtlås

84849

Du behöver:
Till ett kuddfodral med måtten 48x48 cm
behöver du 2 tygbitar à 50x52 cm, och till
kuddfodral med måtten 38x38 cm behöver
du 2 tygbitar à 40x42 cm.
Vi har valt tyget Seedpod green (305256)
och Folklore green (305265).

Till kudden 48x48 cm behövs ett blixtlås
som är 45 cm långt (982347), och till kudden 38x38 cm behövs ett blixtlås på 30 cm.
Eventuellt:
Garnbollsverktyg (714013)
Garn Alafosslopi grön (323084), 40 g.
Gör så här:
Mät din kudde och lägg till 2 cm vid den
nedre kanten, samt 1 cm sömsmån runt
hela kudden. Klipp två tygstycken med
samma mått. Ex: För en kudde med mått
48x48 cm klipp två bitar à 50x52 cm.
Lägg tygstyckena räta mot räta och sy en
3–5 cm lång söm på varje sida, 2 cm från
den nedre kanten (bild 1).
Pressa isär sömmarna längs hela kanten
med strykjärn. Du får då två vikta kanter
mot varandra med en öppning i mitten.
Klipp blixtlåset ett par cm längre än öppningen.
Nåla fast blixtlåset på kuddfodralets
insida så att framsidan sticker ut lite vid
öppningen. Sy fast dragkedjan från insidan/
avigsidan enligt (bild 2) och fäst lite extra
vid ändarna. Se till så att du inte syr fast
löparen, genom att flytta den efter hand
som du syr.
Lämna en öppning i blixtlåset. Lägg tygstyckena mot varandra, rätsida mot rätsida,
och sy ihop de resterande tre sidorna (bild
3). Klipp av hörnen och vänd kuddfodralet
till rätsidan.
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