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INSTRUKTION Siddepuf Ø 60 cm, højde 18 cm

Sy hyggelige siddepuffer, man kan synke ned i på terrassen eller på 
altanen. De er selvfølgelig også perfekte ved siden af sofaen! Fyld puff-
erne med styroporkugler for at få en superlækker og blød puf.  

Sådan gør du:
1 cm sømrum er medregnet alle sider, 
undtagen kortsiderne på sidestykket, 
der hver har 3 cm ekstra sømrum. 

Klip 2 cirkler på 62 cm i diameter (fold 
stoffet dobbelt 2 gange, og mål radius 
fra midten, så bliver cirklen jævn,  
se fig. 1).

Klip et sidestykke på 205x20 cm (eller 
klip 2 baner på 103,5x20 cm og sy dem 
sammen til et langt rektangel). 

Fold sidestykket dobbelt, ret mod ret 
og markér midten med en nål. Gør det 
samme med over- og understykket 
(se fig. 2). Sæt omhyggeligt sammen 
med nåle, start ved samme punkt, 
så side stykket ikke bliver skævt. 
Sy langs kanterne (se fig. 3).

Vend puffen. 

(Sy evt. en inderpuf, så du er sikker på, 
at kuglerne ikke triller ud. Følg anvis-
ningerne ovenfor. Placér inderpuffen 
i yderpuffen, før du fylder den eller sy 
en lynlås langs én af sømmene i yder-
stoffet, så det kan tages af og vaskes).

Fyld forsigtigt puffen med styropor-/
krøyerkugler (lav evt. en lille åbning i 
posen med krøyerkugler og sæt fx en 
tom køkkenrulle fast med tape over  
hullet, så kan du nemmere hælde 
kuglerne ned i sækken uden at spilde). 

Sy åbningen sammen.

Du skal bruge: 
Stof, bredde 110 cm,  
ca. 205 cm (eller 124 cm,  
hvis du vil sy 2 baner 
sammen til siderne), 
vi har brugt støvblåt 
velourstof (324016).

Eller:
Stof, bredde 140 cm, ca. 205 cm (eller 102 cm, 
hvis du vil sy 2 baner sammen til siderne), vi har 
brugt prikket stof light green (305242).
Styropor-/krøyerkugler 33 l (306066).
Overtræksknapper 2 stk. (569144).
Stof til at betrække knapperne med, ca. 5x5 cm/
knap, fx mørkegråt (304599) eller gråt (727632).

Evt.:
Lynlås 100 cm (982345).
Stof til inderpuf (bredde 
mindst 140 cm), ca. 205 
cm (eller 102 cm, hvis du 
vil sy 2 baner sammen til 
siderne).
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