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Hundekurv
One size

 

Det skal du bruge:
• 1,05 m kraftigt stof til siderne, stofbredde 140 

cm.
• 45 cm kraftigt stof til bunden, stofbredde 140 

cm.
•  45 cm voksdug til bund, stofbredde 140 cm.
•  2,5 cm skumgummiplade, ca. 25 x 85 cm
•  45 cm pladevat, stofbredde 140 cm.
• 10 cm velcrobånd, bredde 2,5 cm.
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Snup idèen
på kurven 
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Materiale forslag:
Modellen egner sig til kraftigt fast stof, f.eks. bævernylon, halvpanama, børstet halvpanama og pels.

Før du klipper og syer:
Mønsterdelene er uden sømrum. Det anbefales at tillægge 1 cm sømrum ved alle kanter.

Klip følgende:
1. Side til kurv, 4 gange i sidestof og 2 gange i skumgummi.
2. Bund/madras til kurv, 1 gang i voksdug, 2 gange i bundstof og 2 gange i pladevat. Mønsterdelen 
lægges til fold alle gangene.

Sådan syer du:
§ Mønsterdelenes trævlekanter overlockes eller zigzagges på symaskinen, hvorefter de syes sammen 
ret mod ret, med mindre andet er oplyst. Alle sømrum deles og presses, hvor intet andet er nævnt.
§ Sy siderne sammen til to separate ringe, ved at sy MB og MF sammen. Sy ringene sammen langs 
øverste kant.
§ Læg de to skumgummiplader i ringen, og sy en stikning på maskinen ifølge markering (sy med stor 
stinglængde).
§ Hæft bunden (voksdugen vender mod retten) fast til siderne, og sy gennem alle tre lag i én 
arbejdsgang. Klip velcrobåndet midt over, og hæft de ”bløde” velcrobånd på sømrummet ved MF- og 
MB-markeringerne. Slut med at overlocke/zigzagge kanten efterfølgende (velcrobåndet syes med). 
Vend til retten. Sømrummet ligger nu synligt inde i kurven, og voksdugssiden vender ned.
§ Læg madrassiderne vrang mod vrang med to lag pladevat imellem. Sy hele vejen rundt gennem alle 
lag. Hæft de ”hårde” velcrobånd på madrassens sømrum, hvor den har ligget til fold, og slut med at 
overlocke/zigzagge kanten efterfølgende (velcrobåndet syes med). Quilt cirklen på madrassen ifølge 
markering (sy med store sting på symaskinen).
§ Madrassen lægges i kurven og ”hæftes fast” med velcrobåndene.
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Tern = 2x2 cm


