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INSTRUKTION

Babynest
Gör såhär:
Lägg tyget räta mot räta och rita 
ut mönstret på tyget enligt måtten 
på mallen. Lägg till 1 cm sömsmån 
och klipp ut. Klipp till en kanal i 
enfärgat tyg, 2,10 m x 4 cm. Vik in 
ändarna ca 2 cm och sy kanten. 
Pressa kanalen på mitten (på 
längden) och nåla fast mellan 
lagren (från x till x). Sy ytterkanten 
runt från 1 till 2. 
Vänd babynestet och pressa.  
Sy den genom båda lagren från 
rätsidan från 3 till 4 längst den blå 
linjen.
Det är nu en ca 15 cm öppning på 
varje sida. (det gör det lättare att 
stoppa) 
Ta anoraksnöret och fäst en säker-
hetsnål i ena änden. Trä den ige - 
nom kanalen. Ta bort säkerhetsnålen  
och knyt en lös knut i varje ände. 
Det ska senare på en snörstopp.

Stoppa från toppen och ner, hela 
vägen ner i ”tipparna”.
Sy igen längst den streckade blå 
linjen från 3 till 1 och 4 till 2. 
Klipp till fiberfilt ca 32 x 70 cm.  
(bättre att klippa bort lite om det 
skulle vara för mycket på något 
ställe.)
Lägg in fiberfilten i botten, vik in 
sömsmånen i kanten och sy en söm 
0,5 cm från kanten.

Trä på en snörstopp på anorak-
snöret och dra åt så den stoppade 
kanten böjs uppåt.

Vi har även sytt ett litet extra lager 
av plastad frotté som skydd för 
babynestet. Denna är lätt att  
slänga i tvättmaskinen om det 
skulle hända en olycka.

Klipp till en bit plastad frotté  
34 x 72 cm och en bit bomullstyg  
34 x 72 cm.
Klipp till hörnen så de får samma 
rundning som botten i babynestet.
Lägg räta mot räta och sy med 1 cm  
sömsmån. Lämna en ca 15 cm  
öppning i sidan för att vända.  
Vänd och pressa.
Sy en stickning ca 0,5 cm in från 
kanten.

Du behöver:
Mönstrat tyg: 2 bitar 65 x 105 cm, 1 bit: 
34 x 72 cm
Enfärgat tyg : 2,10 m x 4 cm
Anoraksnöre 2,5 m
Snörstopp
Plastad frotté 32 x 72 cm
Stoppning 450 g
Fiberfilt ca 32 x 70 cm
Sytråd
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