
DIY 5020

GRATIS
DIY

KUDDAR MED ÖRON
ROLIGA KUDDAR MED PERSONLIGHET

MATERIAL:

Kanin:
•  Kudde: 50 x 50 cm
• Tyg: 55 cm i färg 1
• Tyg: 40 cm i färg 2 (eller resttyg) 

till öronens insida
• Plattvadd till öron, nr 38010001

Krokodil:
• Kudde: 60 x 35 cm
• Tyg: 55 cm
• Plattvadd till taggar, nr 

38010001

Nallebjörn eller gris:
• Rund kudde: Ø 45 cm
• Tyg: 50 cm
• Plattvadd till öron, nr 38010001
• Ev. knapp till näsa

Svart superhjälte:
• Kudde: 50 x 50 cm
• Tyg: 55 cm
• Plattvadd till öron, nr 38010001

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA >>

Krokodil:
• Klipp till 2 tygstycken på 60 x 35 cm.
• Klipp till 10 trekanter i tyg och plattvadd.

Nallebjörn eller gris:
• Klipp till 2 cirklar med en radie på 22,5 cm.
• Klipp till 4 öron i tyg och plattvadd.

Kanin:
• Klipp till 2 tygstycken på 50 x 50 cm.
• Klipp till 2 öron i färg 1, 2 öron i färg 2 och  

4 öron i plattvadd.

Svart superhjälte:
• Klipp till 2 tygstycken på 50 x 50 cm.
• Klipp till 4 öron i tyg och plattvadd.

Mallar finns på de efterföljande sidorna.

SÖMNAD:
1. Sy fast plattvadd på avigsidan av tyget till öronen/taggarna. Sy 
med 0,5 cm sömsmån.
2. Lägg tygstyckena räta mot räta och sy ihop sidorna med 1 cm 
sömsmån.
3. Klipp bort krokodiltaggarnas och grisöronens spetsar och klipp ev. 
små hack i sömsmånen längs björn- och kaninöronens rundning.
Vänd ut rätsidan och pressa sömmarna med strykjärn.
4. OBS! Flytta sömmarna på kaninöronen 1,5 cm åt sidan och pressa. 
På så sätt blir både färg 1 och färg 2 synliga.
5. Lägg öronen på kuddtyget räta mot räta.
Björn- och grisöronen placeras med 18 cm mellanrum.
Kanin- och superhjälteöronen placeras på samma långsida 1 cm från 
kuddens kant.
Den första krokodiltaggen placeras 1 cm från kanten. Resterande 
taggar placeras kant i kant. Lämna 1 cm utrymme mellan den sista 
taggen och kuddens kant.
6. Sy fast öronen/taggarna med 0,5 cm sömsmån.
7. Lägg kuddstyckena räta mot räta så att öron och taggar ligger mel-
lan fram- och baksidan och sy hela vägen runt med 1 cm sömsmån. 
Lämna en öppning så att rätsidan kan vändas ut. Vänd ut rätsidan, 
pressa och stoppa in kudden. 
8. Sy ihop öppningen för hand med osynliga stygn.
9. OBS! Sy ev. fast en knapp som näsa mitt på nallebjörns- och/eller 
griskudden.



KROKODIL
KLIPP 10 ST

SUPERHJÄLTE
KLIPP 4 ST 

GRIS
KLIPP 4 ST 
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NALLEBJÖRN
KLIPP 4 ST 
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