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INSTRUKTION

Rund pude og siddepude med læderhank
Rund pude
Diameter 45 cm

Du skal bruge:
2 stykker stof på hver  
47x47 cm. Vi har brugt  
Confetti Green (305328)  
og ensfarvet, mørkeblåt  
stof (304298)
2 stykker stof til overtræk-
sknapper på ca. 6x6 cm 
f. eks. gråt, ensfarvet stof 
(727632)

2 overtræksknapper  
Ø 38 mm (569144)
Ca. 225 g fyldevat 
(800672)
Kraftig sytråd eller 
bomuldsgarn til at sy  
knapperne fast med f. eks.  
Nova mørkeblå (323056)
Synål (981687)

Sådan gør du:
Målene er inkl. 1 cm sømmerum.
Klip to cirkler ud med en diameter på 47 cm. Det er en 
god idé at markere midten og så tegne cirklen op ud  
fra den.
Markér midten på forsiden af hver cirkel.
Læg cirklerne ret mod ret og sæt dem sammen med 
knappenåle i kanten.
Sy cirklerne sammen men lad en åbning stå til at  
vende igennem.
Klip små hak i sømmerummet og vend puden.  
Fyld den med fyldevat. 
Sy åbningen sammen.
Beklæd knapperne med stof og sy dem fast midt på hver 
side af puden der hvor du har markeret. Bind tråden fast 
til den ene knap, stik nålen gennem puden og sy den 
anden knap fast.

Siddepude med læderhank
Størrelse 44x44 cm

Du skal bruge:
Stofstykke på 46x90 cm. 
Vi har brugt Morocco Blue 
(305279) og mørkeblåt,  
ensfarvet stof (304298)
44x132 cm fiberfilt 20 mm 
(300191)
20 cm læderstrimmel 
(305250)

Nitte Ø 9 mm, passer til  
tykkelse 6-9 mm (982491)
Kraftig sytråd eller bomulds-
garn, f. eks. Nova mørkeblå 
(323056)
Synål (981687)
Hammer

Sådan gør du:
Målene er inkl. 1 cm sømmerum. På forsiden af stofstykket på 
46x90 cm markerer du, hvor dekorationsstingene skal sys. Se 
tegningen. Fold stofstykket sammen og sæt knappenåle i langs 
kanten. Sy sammen men lad en åbning stå i den ene side på 
ca. 30 cm. Klip lidt af hvert hjørne og vend retsiden ud.
Klip tre stykker fiberfilt på hver 44x44 cm. Læg stykkerne oven 
på hinanden og stop dem ind i betrækket. Sørg for at stykkerne 
ligger glat og kommer helt ud i hjørnerne.
Sy åbningen sammen. Et dekorationssting syr du ved at stikke 
den trådede nål gennem puden ved en af markeringerne. Stik 
så nålen tilbage igen nogle mm derfra og bind trådens ender 
sammen på pudens bagside. Klip trådenderne af. 
Sy de andre sting på samme måde.

Lav en markering på puden ca. 6 cm fra kanten midt på en af 
siderne. Stik hul i puden samt i begge ender af læderstrimlen 
ved hjælp af værktøjet, som følger med nitterne. Fold læder-
strimlen sammen og slå en nitte fast med hammeren gennem 
læderstrimmel-pude-læderstrimmel.
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