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MATERIALER:
Stof, bånd, lynlås og tråd.

KLIPPEVEJLEDNING:

strygefold

strygefold
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Du kan også vælge at lave din egne størrelser – alt efter hvilken str. du har lyst til at lave. Jeg
har lavet mine beregninger efter følgende formel:
Eks. 40 x 40 cm:

B 40 + 40 + 4 cm = 84 cm
H 40 cm

Jeg har valgt at lave pudebetrækket lidt mindre end monteringspuden. Dette gøres for at
skabe en fyldig pude. Jeg foretrækker at bruge fjerpuder – de giver det bedste udtryk. De kan
endvidere nemt ”bankes op” igen, hvis de er blevet lidt flade! Til puden str. 60 x 35 cm bruger
jeg en almindelig hovedpude, hvor jeg banker fjerene ned i den ene ende og folder det
overskydende stof ned.
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SYVEJLEDNING:
Trin 1:
Overlock eller zig zag hele vejen rundt om stofstykket.
Fold 2,5 cm fra kant og pres mod vrangsiden.
Fold 5 cm fra den anden kant og pres vrangsiden.

Trin 2:
med
Placér
lynlåsen
”tænderne” ned mod
kanten (bliver til flap,
som skjuler lynlåsen) på
2,5 cm. Lad lynlåsen
flugte med kanten.
Sy lynlåsen fast i den
ene side. Se billede.
Brug en tryk-fod til
lynlås.
Obs. denne stikning bliver
synlig på pudens retside!

Trin 3:
Nu skal lynlåsens anden side syes fast. Læg stofstykket
ret mod ret – fold lynlåsen ud fra den anden ende. Lad
lynlåsen flugte med kanten.
Sy lynlåsen fast i den anden side. Pas på ikke at sy i
flappen.
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Trin 4:
Fold stofstykket ret mod
ret efter strygefolderne.
Vær opmærksom på at
flappen
ved
lynlåsen
lægger fladt og pænt.
Lyn lynlåsen lidt op, så
det bliver muligt at
vende.
Stik 1 cm fra kant i hver
side. Hæft et par gange
over lynlåsenderne.

Trin 5:
Lyn lynlåsen op. Fold
sømrummet bagtil mens
tommeltotten er placeret
indvendig i hjørnet. Vend
hjørnet ud. Du har nu et
pænt hjørne, da sømrummet
sidder
pænt
indvendigt!
Dette gøres i alle fire
hjørner.
Stryg pudebetrækket før
der kommes en pude i.
Tips og tanker:
Dette er en enkel pude syet i ét stykke stof med en skjult
lynlås. Der er selvfølgelig mulighed for at skabe en masse
varianter ved at sy stofstrimler og –stykker sammen.
Disse stofstykker tilskæres blot, så det passer til den
størrelse pude, man skal lave.
Der er rig mulighed for at dekorere puderne enten med
broderi eller tekstiltryk. Dette er nemmest at gøre, før
pudebetrækket syes. Man kan f.eks. også sy bånd med
ind i sidesømmen.
Sy en samling puder – pynt op i sofaen, på sengen
eller brug dem til en skøn pudekamp! Rigtig god
fornøjelse…
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