4. Klipp ut en bit av det färgade
velourtyget (16x24cm) i dubbelt
tyg. Placera den vita visir biten
ca 4,5cm från överkant på det
färgade velourtyget med
vliesofix ner, stryk fast.
Material:
- Velourtyg
- Textilvinyl
- Vliesofix
- Vadd
- Sytråd

Verktyg:
- Papperssax
- Knappnålar
- Måttband
- Tygsax
- Markeringspenna
- Symaskin
- synål

Arbetsbeskrivning – steg för steg
1. Börja med att klippa ut alla
mönsterdelar.
2. Välj vilket material du vill sy i.
Jag föredrar velourtyg i olika
färger.
3. Klipp ut en bit vitt velourtyg
(7x12cm) till visiret, stryk fast
vliesofix på avigsidan. Lägg
visirets mönsterdel och rita av
den på vliesofix. Klipp ut visiret
och dra av skyddspapperet.

5. Ställ in symaskinen på tät
sicksack och sy runt visiret med
vit sytråd.
6. Klipp ut en bit textilvinyl till
blänket i visiret och stryk fast.
7. Lägg de färgade tygbitarna räta
mot räta och passa in mönstret
på among us guppen. Markera
runt om.
8. Tvärnåla fast tygbitarna och sy
med vanlig trikåsöm eller
sicksack i markeringarna runt
gubben. Lämna öppet ca 6-7cm i
sidan för att vända gubben och
stoppa den med vadd.
9. Klipp runt gubben, spara ca 0,5
cm i sömsmån. Klipp några hacka
i sömsmånen i grenen på gubben
så inte sömmarna skall dra när
du vänder ut och in. Vänd ut och
in på gubben.

10. Klipp ut en bit färgad velourtyg
(10x12cm), lägg bitarna räta mot
räta. Markera mönstret av
tanken på tyget och sy med
sicksack i markeringarna. Lämna
öppet ca 3cm för att kunna
vända ut och in och stoppa
tanken. Klipp runt spara ca
0,5cm sömsmån. Vänd ut och in.
11. Stoppa både gubben och tanken
med vadd. Sy igen öppningarna
med smygstygn i matchande
sytråd. Fäst Tanken på ryggen
med små stygn i alla fyra hörnen
av tanken.
Nu är du färdig, bra jobbat!

