Ormen ”Klara”
1.

Planera hur din orm ska se ut. (planeringsbladet)

2.

Klipp ut mönsterdelarna.

3.

Välj färg på bomullstyg (som på planeringen).

4.

Lägg mönstret trådrakt på tyget och klipp ut. OBS! Spara på tyget - lägg det nära kanten!
Kontrollera! Har du allt? Du ska ha tyg till huvud, svans och sju lappar till kroppen.

5.

Lägg ut tyglapparna i samma ordning som planeringen.

6.

Börja med huvudet. Lägg ihop med rätt tyglapp på kroppen, ”räta mot räta”. Tvärnåla ihop delarna ”kant i kant”. Sy ihop delarna med raksöm. ”Kanten på pressarfoten i kanten på tyget”. .

7.

Ta nästa lapp. Sy ihop osv… tills alla tyglappar är hopsydda.

8.

Stryk isär alla sömmar.

9.

Välj ett enfärgat bomullstyg till undersidan. Lägg ormen trådrakt nära kanten ”räta mot räta”.
Tvärnåla ihop delarna och grovklipp ut ormens undersida.

10.

Välj färg på filt till ögon och tunga. Lägg på dina mönsterdelar nära kanten och klipp ut.

11.

Nåla fast tungan, mellan tygerna på ormens huvud. (se den streckade linjen på mönstret för

huvudet.)
12.

Markera en öppning på ormens ena sidan, ca. 10 cm lång. Här ska du inte sy! (Du ska kunna vän-

da ormen ut och in för att få sömmarna inåt så du måste lämna en öppning!)
13.

Börja sy vid din markering - glöm inte att fästa tråden! Sy runt hela ormen med raksöm på symaskinen. ”Kanten på pressarfoten i kanten på tyget”.

15.

Jämna till tyget runt ormens undersida. Klipp små ”hack” där det svänger.

16.

Vänd ormen ut och in. Fyll med vadd, lite i taget och fyll längst in först.

17.

Sy ihop öppningen med smygsöm.

18.

Planera hur ögonen ska se ut. Välj en knapp eller rörliga ögon. Sy fast knappen/ögonen på filtbitarna. Fäst på baksidan.

19.

Sy fast filtbiten med ögon på ormen. Använd tokiga kaststygn eller langettsöm i en utstickande
färg. Fäst tråden bakom filten.

Lycka till :-)
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Planering
Måla ormen!
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Mönster
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Mönster
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Ormen

1.

Vad heter din orm?

_______________________________________________

2.

Vad kallas tyget på lapparna?

3.

Vad kallas tyget på tunga och ögon?

4.

Vad kallas fyllningen i ormen?

5.

Hur många enfärgade lappar har din orm?

___________________________

3.

Hur många mönstrade lappar har din orm?

___________________________

4.

Mät din orm. Hur lång är den?

___________________________

5.

Vad var roligast att göra

_______________________________________
_________________________________
_______________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.

Var något svårt att göra
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.

Vilken tyglapp tyckte du var finast på din orm?
(Nita fast en liten tygbit i rutan)
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