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Kudde med blom
dekoration i 3D
UNGEFÄRLIG STORLEK
50 × 50 cm 

SÖMNAD
S-

INSTRUK
TIONER

MATERIAL
7 sorters bomullstyg 
1 tyg till baksidan och passpoalen
4 stora klädda knappar 
7 små klädda knappar 
Tråd – 1 färg
INSPIRA™ påpressbart mellanlägg 
320003996
INSPIRA™ påpressbart och rivbart 
mellanlägg 620114796

HUSQVARNA VIKING® TILLBEHÖR:
Transparent pressarfot för dolt blixtlås 
413286545 
Circular Attachment 920344096
Bred passpoalfot 413195145
Pictogrampenna 412083848

SY CIRKLARNA
Pressa fast det påpressbara mellanlägget på avigsidan till cirkel
baksidorna. Märk cirkeln (22 cm) och mitten av cirkeln med cirkel
mallen (nr 1) på övertygets avigsida. Lägg ihop ett lager vadd och ett 
lager övertyg räta mot räta och nåla ihop dem.

Sätt fast Circular Attachment på stygnplåten och ställ in diametern till 
22 cm. 

Sy nio cirklar med raksöm. 

För att kunna vända cirklarna med rätsidan ut klipper du upp en 
skåra i övertyget (endast övertyget) ungefär 1,5 cm från kanten 
(se Ill. 1). Putsa kanten, vänd rätsidan ut och pressa.

TILLKLIPPNING
9 rutor 25 × 25 cm i olika bomullstyger – cirkelframsidor

9 rutor 25 × 25 cm i huvudfärgen – cirkelbaksidor

2 tygstycken till bakstycket 34 × 52 cm

1 remsa för passpoalen i bomullstyg klippt på tvären eller över tygets trådriktning 210 × 4,5 cm

1 snodd med 6 mm tjocklek till passpoalen

Ill. 1
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SY IHOP CIRKLARNA
Kuddöverdraget består av tre rader med cirklar. Bestäm 
hur du vill placera cirklarna och sy sedan ihop dem enligt 
instruktionerna nedan.

Lägg två cirklar med avigsidorna mot varandra. Rita en 
linje med en pictogrampenna 3 cm från kanten som visar 
var du ska sy. Sy ihop cirklarna med raksöm. Pressa isär 
sömsmånen (Ill. 3). Gör om samma sak för att lägga till en 
tredje cirkel.

Tips! När du syr ihop cirklarna placerar du öppningen i 
cirklarna ut mot kuddöverdragets kanter (innan du är 
färdig med kudden klipper du bort öppningarna). 

Fäst ”blombladen” mot bakstycket med trestegssicksack 
med stygnlängden inställd på 0. Sy fyra gånger och fäst 
(Ill. 4). 

Tips! Du kan också använda programmet för att sy i 
knappar för att fästa blombladen.

Gör två cirkelrader till och sy ihop dem på samma sätt 
som ovan så att de bildar en kvadrat. 

SY IHOP KUDDÖVERDRAGET

Framstycke
För enkelhetens skull kan du jämna till kanterna på fram
stycket. Rita en linje med pictogrampennan som visar var 
du ska klippa (Ill. 5). Klipp sedan bort överflödigt tyg. 

Tips! Förstärk blomkänslan genom att sy fast en knapp i 
mitten på varje blomma.

Bakstycken
Ta fram bitarna till bakstycket. Pressa 12 cm påpressbart 
mellanlägg på avigsidan av tyget längs med ena långsidan 
på de två bitarna.

Pressa och vik en 6 cm fåll. Markera ut knapphål och 
knapparnas placering på tyget med pictogrampenna.

Sätt fast knapphålsmätaren och sy valfria knapphål. Klipp 
upp knapphålen. Sy i knapparna på motsvarande plats på 
den andra tygbiten till bakstycket.

Knäpp ihop de två bitarna.
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Sy passpoalen
För att göra kudden ännu snyggare kan du sy en passpoal i ett 
valfritt tyg med hjälp av den breda passpoalfoten.

Lägg passpoaltyget med avigsidan uppåt. Lägg snodden ovanpå 
och vik tyget runt den.

Sätt fast den breda passpoalfoten till höger om nålen. Lägg tyget 
och snodden under den breda passpoalfoten med snodden till 
vänster om pressarfoten. Välj raksöm och ställ in nålpositionen till 
2,0. Sy (Ill. 6).

Sy fast passpoalen
Lägg kuddöverdragets framstycke med rätsidan uppåt. Lägg 
passpoalen längs sömlinjen på högersidan av tyget (Ill. 7). Justera 
nålpositionen till 2.5 och sy fast passpoalen till vänster om foten. 

Tips! När du syr in en passpoal i ett sömnadsprojekt justerar du 
nålpositionen så att sömmen sys ett steg närmare snodden och den 
första sömmen täcks.

Lägg bakstycket ovanpå framstycket, räta mot räta. Välj raksöm 
med vänsterställd nålposition. Sy ihop bitarna med snodden till 
vänster om den breda passpoalfoten (Ill. 8).

Tips! Putsa sömsmånen runt kurvor och hörn så att det inte blir 
för tjockt och vik sömsmånen åt ena sidan.

Vänd kuddöverdraget ut och in och pressa sedan. Nu är det klart!

Mer information om hur du använder våra tillbehör finns på 
www.husqvarnaviking.com.

© 2013 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved. VIKING, INSPIRA och SAPPHIRE är varumärken tillhörande KSIN Luxembourg II, S.ar.l.  
HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande Husqvarna AB. Alla varumärken används på licens av VSM Group AB.


