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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

7094 Vandtæt hue med pels 
 

Stof:  Vandtæt stof  ca. 0.5 m med en stofbredde 

på 150 cm; 

pels ca. 0.3 m med en stofbredde på 150 cm; 

foer ca. 0.3 m med en stofbredde på 150 cm; 

Andre materialer:  

         vliseline, sintepon, 2 trykknapper. 

 

OBS! I konstruktionen af mønsteret bruges rz_48 – hovedets omkreds. Den størrelsen 

måler du med et målebånd, vandret rundt om hovedet henover midten af panden, hvor 

hovedet er bredest. 

  

KLIPNING: 

 

Stof: 

1. Midterste del (Srednyaya_chast) - 2 dele 

2. Sidedel - 2 dele 

3. Visir (Kozyrek) - 1 del 

4. Bagstykke (Nazatylnik) - 1 del 

5. Øreklap - 2 dele 

6. Bånd (Remeshok) - 2 dele 

 

Pels: 

1. Visir (Kozyrek) - 1 del 

2. Bagstykke (Nazatylnik) - 1 del 

3. Øreklap - 2 dele 
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Foer: 

1. Midterste del (Srednyaya_chast) - 2 dele 

2. Sidedel - 2 dele  

Sintepon: 

1. Midterste del (Srednyaya_chast) - 2 dele 

2. Sidedel - 2 dele  

Vliseline: 

1. Visir (Kozyrek) - 1 del 

2. Bagstykke (Nazatylnik) - 1 del 

3. Øreklap - 2 dele 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele (vandtæt stof). 

 

2. Sy de midterste dele sammen ret mod ret, sy sømrummene fra hinanden. Sy sidedelene 

sammen med den midterste del, sy sømrummene fra hinanden. 

 

3. Fold båndene på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen. Klip 

hjørnerne skråt af, vend båndene mod ret og pres. 

 

4.  Læg båndet på retsiden af øreklappen i midten og sy fast. Og gør det samme med det 

andet.  Sy tilsvarende dele fra stof og pels sammen med retsiden indad, vend dem mod ret.  

 

5. Hæft hjørnerne af de åbne kanter af delene i rækkefølge: visir, øreklap, bagstykke, 

øreklap, visir. 

 

6. Læg bagstykke, øreklap og visir på huen og sy langs den lige kant. Bøj bagstykke, 

øreklap og visir ned og sy på retsiden af huen i 0,5 cm fra sømmen. 

 

7.  Quilt tilsvarende dele fra sintepon og foer sammen (eller du kan bruge færdigquiltet 

foer). Sy foeret på samme måde som for stofdelene. 

 

8. Sæt foeret ind i huen, så det sidder tæt, bøj kanten af foeret og sy med hyppige 

blindsting. 

 

9. Bøj visiret op og hæft det til huen. Prøv huen på dit hoved, bestem placeringen og sæt 

trykknapperne i.  

 

Tillykke – du er færdig. :) 


