MOBILFODRAL ROSAMUNDA OCH TUSSILAGO lätt
Original Raine Navin 1962
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Originalbroderierna sitter på glasögonfodral. Små, enkla broderier
som kan bli färdiga på en dag. Fina presenter att ge bort eller behålla
själv. Alla mobiler har olika storlekar så justera måtten så att de
passar just din mobil.
SY MED KASTSTYGN och sytråd eller sicksacka med
symaskin runt kanterna på tyget innan du börjar brodera.
FÖR ÖVER MÖNSTRET

på sidan 17 till tyget, se

sidan 12.
Rosamunda

Börja med att sy franska knutar i blommans
mitt.
rosen med kedjestygn från
mitten och ut, byt färg vid markeringarna på
mönstret.
FORTSÄTT ATT SY

BLAD OCH STJÄLKAR

sys med plattsöm och stjälk-

redskap

Hellinne, mörkbrunt, 12–14 trådar/cm,
4 lika stora delar: framstycke, bakstycke
och foder i samma tyg 11 × 18 cm,
inkl. 1,5 cm sömsmån (färdigt mått
8 × 15 cm)
Broderigarn, lin 16/2, Klippans lingarn
1 docka/färg. Rosamunda: färg nr 574,
587, 615, 637. Tussilago: färg nr 504,
514, 591.
Sytråd till montering

Nål med udd, tapisserinål nr 24
Sax
Knappnålar
Måttband
Ev. symaskin
Mönsterpapper
stygn

Stjälkstygn, kedjesöm, franska knutar
och plattsöm

Montering

stygn.

Spänn upp broderiet innan montering,
se sidan 62.

Tussilago

Börja med att sy franska knutar i blommans
mitt.

på framstycket med
tråckelstygn. Var noga med att broderiet verkligen hamnar i mitten. Klipp bakstycket och
fodret exakt lika stora.
MARKERA UT SÖMSMÅNERNA

FORTSÄTT ATT SY blommorna med kedjestygn
från mitten och ut, byt färg vid markeringarna
på mönstret.
BLAD OCH STJÄLKAR

material

SY IHOP YTTERPÅSEN och innerpåsen (fodret)
separat, för hand eller på maskin. Pressa isär
sömsmånerna och klipp sedan ner sömsmånerna till 1 cm runt om och ca 4–5 mm i hörnen.

sys med stjälkstygn.

Rosamunda och Tussilago, 1962. © Raine Navin/BUS 2014.
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VÄND YTTERPÅSEN RÄTT och pressa ner 1 cm i
överkanten, mot insidan.
PRESSA NER INNERPÅSENS

öppning på samma sätt.

STOPPA NER INNERPÅSEN i ytterpåsen och nåla
ihop ytterkanterna i fodrets öppning. Sy ihop
inner- och ytterpåsen med små stygn. När

Skisser och idéer till fler broderier med Rosamunda.

innerpåsen ligger på plats, pressa sömmarna
försiktigt. Undvik att stryka på broderiet.
OM DU VILL kan du sy en trådögla i framstyckets
överkant som du kan knäppa runt en knapp på
bakstycket. Se beskrivningen bland Stygn och
sömmar, sidan 12.
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Mönster till Rosamunda och Tussilago i 100 %.
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