
Terning med billeder

Klip 6 skabeloner i papir. Placer skabelonerne på

hver sin farve filt og klip firkanterne ud, som vist på

tegningen, med et sømrum på ca 1/2 cm (1). Buk

filten ind over skabelonen i to modsatte sider og ri

det fast med store risting (2). Buk de to andre sider

ind over skabelonen og ri igen fast med store risting

(3). Læg to firkanter sammen ret mod ret og sy dem

sammen med små kastesting (4), som vist på side

6. Brug en farve sytråd i samme farve 

som den ene firkant og stik kun nålen ind i små

”nip” af stoffet. Fortsæt med at sy firkanterne sam-

men til der er et sammenhængende stykke med

facon som et kors (5). Klip det meste af papirska-

belonen af på midten af hver firkant, og sy filtfigurer

på retsiden med en række tætsiddende små sting,

som vist på tegningen. Den resterende del af papir-

skabelonen i kanterne fjernes først senere, når ter-

ningen sys sammen.

Se billedet på side 45 og tekst og tegninger på side

47 og 48.

Materialer

hvidt papir

gult, hvidt, rødt, lysegrønt, orange, turkis, pink, mør-

keblåt, sort og lysebrunt filt

sytråd i tilsvarende farver

mørkebrunt broderigarn

knappenåle

nåle

fyldevat (vaskbart).
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Fisken sys på terningen med en række

små sting. Sy derefter et lysegrønt

hoved oven på, og sy øjne og mund

med broderigarn. Sy 2 hvide luftbob-

ler på terningen.

Anden sys først på terningen. Sy der-

efter næb, vinger og bølger oven på,

og sy et øje med broderigarn.

Hønen: Sy først den røde hovedkam på terningen

og sy derefter hønen fast. Sy vinger og græs på

oven på hønen og sy et øje med broderigarn.
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Se billedet på side 45 og tekst og teg-

ninger på side 46 og 47.

Sol: Sy orange solstråler på ter-

ningen og sy derefter en gul sol

oven på.

Sommerfugl: Sy først de runde

prikker på vingerne. Sy derefter vingerne

på terningen og sy kroppen fast oven på ving-

erne.

Hund: Sy først hunden på terningen. Sy der-

efter tungen fast mellem kroppen og snuden, som

vist på tegningen. Sy til sidst ører på hovedet og en

sort næse på snuden.

Montering: Fjern risting og resterne af

papirskabelonen langs kanten af den

midterste firkant i ”korset”. Sy derefter de

andre sider sammen fra vrangen med små kastes-

ting, så terningen samles. Fjern risting og rester af

skabeloner langs kanterne, efterhånden som sider-

ne sys sammen. Når der mangler sammensyning af

de sidste to sider, vendes retten af terningen udad.

Fjern forsigtigt de sidste rester af papirskabeloner

med en lille spids saks og sy halvdelen af sømmen

sammen med små og så usynlige sting, som muligt.

Stop fyldevat og en bjælde gennem åbningen, men

stop ikke terningen for hårdt, da den skal være

”krammeblød”. Sy terningen helt sammen, og fjern

de sidste rester af risting.

Næse

Tunge

Snude
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