
Alle modeller 

Stryg volumenvlies på bagsiden af mønstret ri eller lim stoffet på 
 
Blomster 
Put evt. fyld i man kan også pynte med perler i midten eller franske knuder 
Husk evt. ved sammensyningen et hul til at sætte på stativ 
 
Dækkeservietter 
Ved monteringen lægges der et tyndt lag pladevat imellem og quilt den 
 
Fugle 

Husk at sætte perler på til øjne inden man syr fuglen sammen 
Hvis man vil have en hale der stritter sætter man den på med tyndt bonsaitråd 
Næbbet på fuglene er foldet af et stykke stof se billede 
 
Høns 
Husk at sætte perler på til øjne inden man syr hønen sammen 
Næb og kam er foldet af et stykke stof se billede 
Lav evt. en hale af bånd sy den ind i hønen ved sammensyningen 
 
Hjerter 

De hjerter der er hul i midten skal der først syes rundt om hullet inden man syr den sammen 
Så kan man lege lidt med tråd og perler inden man syr hjertet sammen og evt. putter fyld i 
 
Kranse 

Husk at sy den indvendige krans sammen først put evt. fyld i 
 
Kat 
Husk at sætte knurhår og perler på til øjne inden man syr sammen 
Ører foldes af et stykke stof se billede 
Halen kan laves af et stykke bonsaitråd som man folder rundt om katten og sættes ind i siden 
 
Engle 

Sæt evt. vinger på 
Husk evt. at lave hul til at sætte på stativ 
 
Juletræer 

De træer der er hul i midten husk at sy hullet sammen først og dekorer evt. med tråd og perler 
Husk evt. at lave hul til at sætte på stativ 
 
Stjerner 

De kan også dekoreres med evt. stjerner 
 
Kurv 
Der laves 2 kurve som skal syes sammen 
Ved sammensyningen husk at der skal bånd i hvert hjørne til at binde kurven sammen med 
 
 


