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Bagarmössa
Designad och skapad av Ingrid Seiborg

Dags att baka kanelbullar? Glöm inte bagarmössan! Vi sydde en mössa i vuxenstorlek, men den kan även 
göras för barn om du tar mått på barnets huvud.

Material
• Husqvarna Viking sy-/brodermaskin
• Husqvarna Viking Embroidery Collection 63, French Café av Agneta Mårs
• Vit manchester, tygmängd beroende på huvudets storlek. 

Vår mössa passar för ett huvud med omkretsen 59 cm:
 1 stycke till den övre delen av mössan, 50 x 50 cm
 1 stycke till den nedre delen av mössan, 25,5 x 61 cm
• Sytråd
• Brodertråd 40
• Kantstickningsfot (412 79 67-45)
• Tear-A-Way™ rivbart mellanlägg (141 00 05-43)
• Pictogrampenna (412 08 38-48)
• Broderbåge, 100 x 100 mm (412 52 74-01)

1 cm sömsmån är inräknad i måtten.
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Illustration C

Brodering
Vik kantstycket på mitten för att få ett veck som mar-
kerar mössans framsida. Veckla ut stycket igen. Välj 
design nr 14. Spänn fast tyget med mellanlägg under 
i en broderbåge och brodera motivet två gånger, mitt 
på framsidan enligt illustrationen. (Illustration A)

Riv bort mellanlägget när du har sytt färdigt.

Tillklippning
Klipp tyget till mössans övre del i en cirkel med 
45,5 cm i diameter. (Illustration B)

Sömnad
Vik mössans nedre del med rätsidorna mot varandra 
och sy ihop kortsidorna med raksöm. Pressa isär 
sömsmånen och vänd ut rätsidan. Vik mössans ne-
derdel på längden. (Illustration C)

Om du har en Huskylock kan du sy ihop mössans 
nederdel med 4-trådig overlock. Overlocka även runt 
om det runda tygstycket, eller sy med trestegssick-
sack.

Gör 12 veck i cirkeln så att den passar i mössans ne-
derdel. Nåla fast mössans övre del i nederdelen med 
rätsidorna mot varandra. Sy med raksöm. (Illustration 
D)

Vänd ut rätsidan och snäpp fast kantstickningsfoten. 
Välj raksöm med nålen i mittläge, stygnlängd 3,0. 
Kantsticka längs över- och nederkanten på mössans 
nedre del. (Illustration E)

Ta på dig bagarmössan och sätt på ugnen. Det är 
bakdags!
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Kombinera med andra motiv från Embroidery Collection 
63, French Café, och sy en matchande bakhandduk.


