Project livs hund
Material: Bomullstyg till kroppen (ca. 20 cm x 62cm), små
bitar av filttyg till öronen (blått, rött, gult), vadd, logo, gul
sytråd till öronen, övrig sytråd enligt bomullstygets färg
(t.ex. vitt). Bomullstygets färg bör gå i blått, rött eller gult,
eftersom de hör till Project livs färger.

Arbetsbeskrivning
1. Klipp ut mönster till hundens kropp och öron.
2. Klipp ut öronen av filttyg (två gula, ett blått och ett rött
öra). Placera kroppens mönster på bomullstyget och
knappnåla fast eller rita runt om du har mönster i
kartong. Ha tyget dubbelvikt. OBS! Mönstrets
trådriktning går i svansens riktning. Klipp ut stycken
utan sömsmån.
3. Sy fast öronstycken i varandra (två och två) med gul
tråd ca. 3 mm från yttre kanten. Använd raksöm
(stygnlängd 3,5, stygnbredd 0). Örat svängs inte utan
kanten blir rå. Ena örat är blått/gult, det andra
rött/gult. Granska efter sömnaden så att öronstycken är
lika stora och att sömavståndet från tygkanten är jämn.
Klipp bort ojämn kant vid behov. Kom ihåg att
backmata i början och i slutet av alla symaskinssömmar!

4. Sy fast öronen med raksöm mellan hundens
kroppstycken överst på huvudet med de GULA
ÖRONSTYCKEN UTÅT (stygnlängd 2,5, stygnbredd 0).
Detta underlättar ditt arbete i det följande skedet.

5. Nåla fast hundens kroppsdelar i varandra räta mot räta.
Dubbelvik öronen och nåla fast dom bort från tygkanten
så att du inte syr över öronen i misstag. KOM IHÅG att
även nåla fast Project livs LOGO i baken på hunden
mellan tyglagren. Logon nålas fast i tygkanten, inåt mot
hundens mitt.
6. Sy runt stycken med raksöm. Börja ca. 1 cm från
armhålan under magen bakom framtassarna. Sy med
pressarfotens högra sida (och nålens läge på mitten av
pressarfoten) i kant med tygkanten så får du en jämn
sömsmån hela vägen runt. Alla andra hörn, förutom
nosen, sys runda. Nosen ska vara spetsig. Sy två gånger
över stället där logon sitter så hålls den bra på plats.
Avsluta sömnaden under magen ca. 1 cm från armhålan
framför baktassarna. LÄMNA EN ÖPPNING UNDER
MAGEN!

7. Klipp försiktigt små hack i sömsmånen på de runda
ställen och en liten bit bort från nosens spets. Sväng
hunden rätt väg. Släta ut alla hörn. Granska ännu så att
det inte finns några hål i sömmarna.
8. Fyll hunden ordentligt med polyestervadd genom
öppningen under magen. Vadden rivs sönder lite först.

9. Sy åter öppningen så osynligt som möjligt för hand
med t.ex. kaststygn. Hunden är nu färdig J

