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Det skal du bruge
• 20 cm faststof i 14 forskellige farver,
brd. 110 cm
• En rest filt til tunge
• 2 poser bamsevat

Beskrivelse
Stor blød stofslange. Brug alle dine stofrester,
og få et skønt lege-dyr til børnene.
Det skal du bruge
• 20 cm faststof i 14 forskellige farver, brd. 110 cm
• En rest filt til tunge
• 2 poser bamsevat
Materiale forslag
Modellen egner sig til faste stoffer som: thai silke, let bomuld, lagenlærred, hør og taft. Slangen kan
fyldes med bamsevat eller krøyerkugler.
Før du klipper og syer
Mønsterdelene er uden sømrum. Det anbefales at tillægge 1 cm sømrum. Alle dele syes sammen ret
mod ret. Del og pres alle sømrum. Alle sømrum klippes undervejs ned til 5 mm.
Klip følgende
1 Hoved, 2 gange
2 Gab, 2 gange
3 Tunge, 1 gang
4 Hale, 2 gange
Til kroppen klippes 12 stykker på 16 x 33 cm
Sådan syer du
• Gabet syes sammen der hvor tungen skal sidde. Stik tungen ind mellem lagene, før der syes.
• Hovedet syes sammen i siderne.
• Gabet fordeles rundt i hovedet, og syes i.
• De 12 stykker til kroppen syes sammen, de lange sider mod hinanden.
• Halen syes sammen i den ene side.
• Halen syes på kroppen.
• Kroppen syes sammen i det øverste stykke, de første 3 cm.
• Hovedet syes på kroppen.
• Siden af krop og hale syes sammen i en arbejdsgang.
Lad en åbning stå, til at vende igennem.
• Vend retsiden ud på slangen.
• Fyld slangen med bamsevat.
Derefter syes hullet sammen med små håndsyet sting.
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Slange

tern 2x2 cm

4 hale

2 gab

3 tunge

1 hoved

