Husqvarna Tyger och Symaskiner
Spillpåse
Material:

16 fyrkanter, 5 x 5 cm
2 tyg av varje på 30 cm i full bredd
vadd, ca 20 x 70 cm
kardborreband
fågelsand

Nåldyna
1. Skär en fyrkant av ett av huvudtygen 12,5 x 12,5 cm.
2. Sy ihop 3 bitar (5x5 cm) till högra sidan ,3 bitar till vänstra sidan, 5 bitar upptill
och 5 bitar nertill
3. Sy ihop med den större fyrkanten, se till att sömmen i hörnen stämmer.
Börja med att sy på rutorna till höger och vänster innan upptill och nedtill
Du har nu fått en fyrkant som ska bli ovansidan av nåldynan
4. Skär en bit på 20 x 20 cm = undersidan av nåldynan. Lägg räta mot räta och
sy en söm runt, vänd det ut och in (trimma hörnen innan du vänder).
Tips: ha din öppning i ett hörn – det blir då lättare att få i sanden!
5. Sy en stickning i diket mellan fyrkanterna och mittentyget.
6. Fyll med fågelsand och sy igen öppningen för hand
Hängande påse
1. Skär en tygbit (yttersidan) och vadd på 43 x 20 cm. Skär en tygbit på
43 x 23 cm till foder.
2. Lägg först vaddbiten på bordet, därefter yttersidan med avigan ner mot
vadden, sedan lägger du fodret med rätan ner mot yttersidan. Sy en söm
längs långsidan.
3. Vik ut och gör en tub, sy alla öppna sidor (lämna öppet i foderdelen
för att kunna vända).
4. Sy en falsk botten på ca 5 cm inne i fodret och inne i ytterpåsen. Klipp bort
hörnen och vänd ut och in. Du ser nu att fodret är 1 cm längre än ytterkanten. Vik och pressa så att det blir en kant uppe på påsen, du kan även
dekorsticka kanten.
5. Sy dit kardborrebandet på baksidan av påsen
Underlag till nåldynan
1. Skär 2 bitar av huvudtyget och en vaddbit på 20 x 20 cm. Vändsy och lägg
den styva delen av kardborrebandet mellan och sy en söm runt om.
2. Trimma hörnen innan du vänder ut och in. Sy en stickning runt
3. Pensla på latex på undersidan, låt torka.
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