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husk at beregne sømrum.
Klip to stykker ens til hver
kat, brod6r Øjne, næse,
knurhår og mund på for-
stykkerne og sy stykkerne
sammen om skumgum-
mismulder eller lignende. )
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MAJS SOM PYNT
De små gule og rosa grøn-
landske perler ligner n6j-
agtig miniudgaver af majs-
kerner. Derfor giver det
næsten sig selv at brodere
en majskolbe som pynt På
for eksempel en hue eller
en bluse. Den broderede
olbe er gengivet i hel
ørrelse på billedet ne-

denfor. Brod6r fØrst ker-
nerne og applik6r så bla-
dene af thaisilke.
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En glad kattemor med ""sin :

ge i et sofahjørne, hvis de'"
ållers kan få ldv at være i

.fred for børnene. Kattener
,rt" sys efter mønsteret der er

.," tegnet med orange. Klipi ud og klip i stoffet, men

VATTERET

betræk å la Uadehætte.
Læg et stykke gennemsig-
tigt papir ovef sadlen og
tegn dens omyids. Læg ca.
7 cm til hele;vejen rundt,
og De har §t snitmønster
til at klippe betrækket ef-
ter. Sadlen'sys nemmest i

færdigvatteret stof . Den
kantes med skråbånd, og
en elastik itrækkes igen-
nem til sidst.i Y
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TAPET. i
PATCEWORK"ffi
at lave patchwork af alle
muli§'e tapetstumper. De
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pf æsker, på lampeskær-!'.
rpe, på skriveunderlag og
qå videre. Tegn domino-
skabelonen over på kar-
toh. så har De et mønsteq
at gå frem efter. Klip dg-
minoen ud i tapet - De
kan godt klippe genn'em
flere lag på 6n gang, Læg
Iapperne i mønstdr og
klæb dem fast. NB: Vi tig-
gede os til ed tapet-
pr6vebog hds fdrvehand-
leren. "',/
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Hvis De ser nærmere efter
på billedet, kan De nok se,
at det vævede stykke er
mønsterdelen til forstyk-
ket på en vest. Det er en
ny og sjov måde at væve
på. Tegn m6nsterdelen op
på en masoniteplade eller
et bræt. Slå søm i langs

stregen og træk en trend af
vævegarn fra sØm til søm.
Væv henover trenden med
garn i de farver, De synes
er pænest.
Når det vævede er færdigt,
trækkes det forsigtigt af
sømmene og vesten sYS

sammen med lette sting.
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URTEPOTTER OM HALSEN 
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alle mulige sjove ting om egner sig til at blive hæn§t
halsen. Her er en sød og om halsen i en snor elleri:t
billig id6. I legetØjsbutik- bånd, specielt da de flesle
kerrie kan mai kø6e små- af tingene har små hullei.kerne kan man købe små- aI tlngene har sma nuller.
ting som dukkerullesk6j- Urtepotterne er fra pR
ter, små bitte sko, mini- leget@i,ogDefårdemdlle
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