


Om du syr i ett tjockt tyg är det 
bra om du först klipper genom det 
översta lagret av tyg och sedan  
genom det andra. Klipper man ge-
nom båda lagren tyg samtidigt kan 
de vrida sig och bitarna riskerar att 
bli skeva.

Trådriktning = riktningen som  
trådarna i väven i tyget har. Rikt-
ningen spelar ingen roll om du syr  
i fleece, men är viktig att tänka på 
om du väljer ett annat material.  
Väljer du ett vävt tyg måste alla  
delar ha trådriktningen åt samma 
håll, annars kan delarna bli skeva 
och vrida sig. 

Kaststygn – sy ihop två kanter.  
Används till att sy fast lösa  
delar och för att vika in öron  
och ben.

Langettstygn – används om du  
vill sy fast ögon, hjärtat på  
Kattens mage och  
andra detaljer för hand.  
Sy runt kanten och se 
till att sömmen ”krokas  
ihop” av tråden, som hålls  
på utsidan av nålen.

För att få till fina former på dina djur är 
det bra att tänka på att klippa bort över-
flödig sömsmån innan du vänder rätt. 
Spara ca 5-7 mm runt om och klipp gärna 
små jack i sömsmånen på de ställen där 
sömmen tvärt byter riktning. T. ex.  
i armveck eller ute på tassarna.
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Välj vilket Vemdjur som du vill 
börja med. 

Mönstren har olika svårighetsgrad, 
så börja med någon av de lättare om 
du är ovan.
 Allra enklast att sy är Nallen, 
sedan kommer Katten, Nallegrisen, 
Kanin och sist Fågel som är lite  
pillig med sina långa ben. 

Tyg – vi har använt fleecetyg, men 
det går också bra med en kraftig  
velour eller annat mjukt och sam-
tidigt lite tåligt tyg till kroppen. 
Använder du ett annat tyg så tänk 
på trådriktningen.
Fyllnadsvadd/Polyestervadd att 
stoppa kroppen med.
Vit, svart och rosa hobbyfilt till 
ansiktet. 
Svart textilpenna till ögonkontu-
rer (Finns i hobbyaffärer).
En markeringspenna/skräddar-
penna till att rita ut markeringar 
runt mönstret med (Finns i hobby-
affärer).

Tips! För att få fint resultat är det bra 
att byta tråd i maskinen mellan vissa 
moment. T. ex. så syr du fast ögon och 
andra ansiktsdetaljer med vit tråd men 
syr ihop Kanin med mörkbrun eller 
svart.

Tips! När du sytt ihop och stoppat  
din figur kan du avsluta med att sy 
några kaststygn i öronen och/eller  
benen för att få dem att vika sig  
framåt och få finare form. 

Tänk på  
att sy fast alla lösa 

delar ordentligt  
om du ska ge  

Vemkompisen  
till ett litet barn.
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M
önstern nallen rev. 160212

Trådriktning
Titta, Nalle! Hur vill du att hon ska se ut?  
Ska hon vara arg eller glad? Vilket tyg ska du välja?

De turkosa pilarna 

visar trådriktning

Svans
Navel
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1. Rita av och klipp ut mönstren till 
kroppen och svansen på ett smörpap-
per. Tänk på att också rita av de små 
trekantsmarkeringarna på mönstret. 

Vilket humör är just din Nalle på? 
Kika på olika ansiktsuttryck på sid 9. 
Rita av det uttryck du vill ha eller rita 
egna ögon, nos och mun. 

2. Lägg ditt tyg dubbelt med (den 
ulliga) rätsidan inåt. Lägg ut och nåla 
fast mönstret till kroppen och svan-
sen på tyget. 

3. Rita nu med en märkpenna på 
avigsidan av tyget runt ytterkanten 
på mönsterdelarna. På så sätt vet 
du sedan exakt var du ska sy dina 
sömmar. Rita också markeringar vid 
de små trekanterna mellan fötterna. 
Mellan dem ska du lämna öppet när 
du syr sedan.

4. Klipp ut dina delar 1 cm utanför 
din ritade linje runt mönstret. Se tips 
i syskolan på sid 6 hur du klipper i 
tjockt tyg på bästa sätt.

5. Ta sedan fram rosa, vit och svart 
hobbyfilt och klipp till Nalles ögon, 
nos och mun. Använd den svarta 
textilpennan för att rita en kontur 
runt ögonvitorna. Lägg åt sidan och 
låt torka.

6. Vänd rätsidan upp på den del 
som ska bli Nalles framsida. Placera 
ut ansiktets olika delar och markera 
var naveln ska sitta. Kika på mönst-
ret i boken så ser du att ögon, nos 
och mun ska sitta ganska tätt ihop. 
Det kan kännas konstigt men beror 

Du behöver

Brunbeige fleece eller annat  
lurvigt tyg
Rosa, vit och svart hobbyfilt
Svart textilpenna 
Fibervadd

Mönsterdelar 

2 st kropp
2 st svans
2 ögon
1 nos, 1 mun och  
1 navel
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det bra att klippa rent runt sömmen. 
Se tips i syskolan på sid 6. 

9. Vänd Nallen rätt och börja fylla i 
stoppning. 
Obs! Det behövs kanske ingen 
stoppning i öronen, eller tassarna 
eftersom tyget i söms månen fyller 
tillräckligt. 

10. När du tycker att din lilla Nal-
le är lagom knubbig viker du in 
sömsmånen runt öppningen, nålar 
och syr du ihop botten för hand.

på att Nalle blir smalare när du fyllt 
på med stoppning. 

7. Sy sedan fast naveln och ansiktets 
olika delar antingen för hand med 
langettstygn (se syskolan på sid 6), 
eller med raksöm på symaskinen. 
Tänk på att sy sakta om du använder 
symaskin. 
Tips! Om du tar lite textillim under 
filtbitarna ligger de stilla när du syr. 
Det är smidigare än att nåla. 

8. Lägg nu ihop fram- och bak-
stycket med rätsidan inåt. Nåla och 
sy ihop med raksöm längs linjen du 
ritade runt mönstret. Se till att börja 
och sluta sy vid de båda markering-
arna intill fötterna så att det finns en 
öppning för att kunna vända Nalle 
rätt. Om du har en bred sömsmån är 

11. Ta nu fram de små delarna till 
svansen. Lägg ihop delarna med 
rätsidan inåt, nåla och sy ihop, men 
lämna kortsidan öppen. Vänd svan-
sen rätt och vik in tyget runt öpp-
ningen. Placera svansen på Nallen, 
nåla och sy för hand med kaststygn 
(se syskolan sid 6) minst två varv 
runt så att svansen sitter fast och 
inte kan lossna.

12. Avsluta med att sy ihop öronens 
sidsömmar framåt precis intill hu-
vudet så att de viker sig lite framåt. 
Om du vill kan du även vika fram 
fötterna och sy fast så att Nalle kan 
sitta. Se syskolan sid 7.
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Nu är lilla Nallen klar att leka med!


