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VEILEDNING

Rund pute og sitteunderlag med skinnhank
Rund pute
Diameter 45 cm

Du behøver:
2 stoffbiter à 47x47 cm, vi har 
brukt Confetti Green (305328) og 
mørkblått ensfarget stoff (304298)
2 biter stoff til kle-på-knapper ca. 
6x6 cm, f.eks. grått ensfarget stoff 
(727632

2 kle-på-knapper Ø 38 mm 
(569144)
Ca. 225 g fyllvatt (800672)
Grov sytråd eller bomullsgarn til 
å feste knapper med, f.eks. Nova 
mørkblå (323056)
Synål (981687)

Slik gjør du:
1 cm sømmonn er medregnet i målene.
Klipp ut to sirkler med en diameter på 47 cm.   

Tips: Marker først midten og merk så ut radiusen fra den, 
da er det enklere å få en jevn sirkel.
Dersom du ikke allerede har gjort det, marker midtpunktet 
på stoffsirklenes rettside.
Legg sirklene rettside mot rettside og nål langs kanten. 
Sy rundt, men la det være igjen en åpning slik at den  
kan vrenges.
Klipp små hakk langs kanten for at ikke sømmen skal 
bukle seg.
Snu puten til retten og fyll den med vatt.
Sy igjen åpningen.

Kle knappene med stoff og fest dem ved midtmarkeringen 
på hver side av puten. Knyt fast tråden i den ene knappen, 
sy gjennom puten og fest den andre knappen.
 

Sitteunderlag med skinnhank
Størrelse 44x44 cm

Du behøver:
Stoffbit 46x90 cm, vi har brukt 
Morocco Blue (305279) og mørkblått 
ensfarget stoff (304298)
Fiberfilt 20 mm, 44x132 cm 
(300191)
20 cm skinnrem (305250)

Hullnagle Ø 9 mm for tykkelse  
6–9 mm (982491)
Grov sytråd eller bomullsgarn,  
f.eks. Nova mørkblå (323056)
Synål (981687)
Hammer

Slik gjør du:
1 cm sømmonn er medregnet i målene på stoffet.
Marker på rettsiden av stoffet (46x90 cm) hvor du skal sy 
dekorstingene senere (se bilde). Legg stoffbiten dobbelt, 
rettside mot rettside og nål langs kantene.
Sy sammen langs kantene, men la det være igjen en 30 cm 
åpning i den ene siden. Klipp av litt av hjørnene og snu til 
retten. 
Klipp tre biter fiberfilt som er 44x44 cm. Legg dem sammen 
og plasser dem inne i puten. Sørg for at fiberfilten ligger slett 
og fyller ut hjørnene. 
Sy igjen åpningen. 
Et dekorsting syr du ved å sy opp og ned i puten ved en 
markering, med noen millimeters mellomrom. Dra til og knyt 
sammen endene på undersiden, klipp av overflødig garn.  
Lag totalt ni dekorsting på samme måte.

Lag en markering på puten ca. 6 cm fra kanten midt på en av 
sidene. Lag hull i puten samt i begge ender av skinnremsen 
med verktøyet som følger med hullnaglene. Brett skinnrem-
men rundt puten og slå fast hullnaglen med en hammer 
gjennom skinnrem-pute-skinnrem.
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