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VEILEDNING

Babynest
Slik gjør du:
Legg stoffet rette mot rette og 
tegn av mønsteret på stoffet etter 
målene på malen. Legg til 1 cm 
sømmonn og klipp ut. Klipp ut en 
kanal i ensfarget stoff, 2,10 m x 4 cm.  
Brett inn endene ca. 2 cm og  
sy langs kanten. 
Press kanalen på midten (på 
lengden) og nål den fast mellom 
lagene (fra x til x). Sy langs ytter
kanten, rundt fra 1 til 2. 
Vreng babynestet og press. Sy 
gjennom begge lagene fra rett
siden fra 3 til 4 langs den blå linjen.
Det er nå en ca. 15 cm åpning på 
hver side (det gjør det lettere  
å stappe). 
Fest anorakksnoren med en sikker
hetsnål i den ene enden. Træ den 
gjennom kanalen. Ta bort sikker
hetsnålen og knyt en løs knute i 
hver ende. Det skal senere settes 
på en snorstopper.

Stapp i fyllet fra toppen og ned, 
hele veien ned i ”tippene”.
Sy igjen langs den stiplede blå 
linjen fra 3 til 1 og fra 4 til 2. 
Klipp ut fiberfilt ca. 32 x 70 cm.  
(det er bedre å klippe bort litt hvis 
den blir for stor)
Legg fiberfilten i bunnen, brett inn 
sømmonnet i enden og sy en søm 
0,5 cm fra kanten.

Træ en snorstopper på anorakk
snoren og dra sammen slik at den 
stappede kanten bøyes opp.

Vi har også sydd et lite ekstra lag 
av plastbelagt frotté som beskyt
telse i babynestet. Dette er lett å 
putte i vaskemaskinen dersom det 
skulle skje et uhell.

Klipp ut en bit plastbelagt frotté  
34 x 72 cm og en bit bomullsstoff  
34 x 72 cm.
Klipp hjørnene slik at de får samme 
bue som bunnen i babynestet.
Legg rette mot rette og sy med 1 cm  
sømmonn. La det være en ca. 15 cm 
stor åpning i siden. Vreng og press.
Sy en stikning ca. 0,5 cm inn fra 
kanten.

Du behøver:
Mønstrete stoff: 2 biter 65 x 105 cm,  
1 bit: 34 x 72 cm
Ensfarget stoff: 2,10 m x 4 cm
Anorakksnor 2,5 m
Snorstopper
Plastbelagt frotté 32 x 72 cm
Fyllvatt 450 g
Fiberfilt ca. 32 x 70 cm
Sytråd
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