INSTRUKTION
Prik stykkerne du skal bruge ud af kartonet
Find og klip stof ud så det passer med pap stykkerne

EPP - BIRDY
15 x 15 CM
PRINT SELV MØNSTER

Ri eller lim med stoflim, stoffet fast. Når du rier det fast, skal du hele vejen igennem pappet og stof på begge sider. (Du skal altid kunne se tallet på pappet)
så når du samler den kommer forsiden til at vende samme vej som på tegningen
Når du har sat stof på delene skal du sy dem sammen. Se på nummerillustrationen hvordan stykkerne passer sammen.
Du syer dem sammen ved at placere stykkerne ret mod ret altså forsiderne
sammen! og laver kastesting langs kanten. Jo mindre stof du har fat i, jo pænere bliver din syning.
Du skal IKKE sy igennem pappet.
Husk at hæfte tråden med en lille knude både når du starter og når du slutter
din syning, så arbejdet ikke går op.
Når alle dine stykker er syet sammen, så skal du fjerne dine ri sting og tage
pappet ud. Har du limet, skal du pille pappet ud, limen kan godt være stærk.
Stryg kanten både før og efter så den bliver hvor den skal.
Til slut skal du bruge dit smukke håndarbejde til noget. Du kan sætte det i ramme og hænge på væggen, sy det på en pude eller et tæppe. Der er uendelige muligheder. Husk at du kan genbruge pappet ved forsigtig brug.
Kastesting er meget simple. Du stikker nålen ind fra den ene side, den der
vender væk fra dig selv, og tager nålen igennem begge stykker stof, men ikke
pappet. du trækker tråden igenne (husk at starte med en lille knude). Når tråden er helt igennem gør du det samme igen bare et par milimeter længere
oppe på syningen du skal altid gå ind i stoffet fra samme side
Tip. Der er mange måder at gøre tingene på men en god ting at huske er at
få hjørnerne ind når du rier det. Så skal du rodde meget mindre med dem
senere.
Tip. Jo mindre stof du får fat i når du syr kastesting, jo mindre synlig bliver din
syning
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1. Find dit mønster eller skab det af
forskellige papbrikker.
På billedet her ser du et hjerte bestående af 8 stykker pap

5. Sy stykkerne sammen
Når du skal sy det sammen finder du de stykker der sidder op
mod hinanden i mønsteret. Fx 4 og 3 i dette tilfælde.
Sæt stykkerne ret mod ret så du kan holde fast med pege og
tommelfinger. Hæft din sytråd i den ene ende af syningen og sy
nu kastesting.
Når du når enden hæfter du igen og sætter et nyt stykke på.
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2. Find det stof du vil bruge til dit EPP.
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Vær obs på at kastesting ikke giver usynlige sting! Vil du have dine
sting bliver svære at se, skal du bruge en matchende farve. Vil du
have dine sting usynlige så brug ladder stiches eller Flat back
stitches.
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6. Opdel dit arbejde i sektioner! Så undgår du at skubbe arbejdet.
Saml til sidst sektionerne, til et færdigt arbejde

3. Klip dit stof ud så du kan
folde det om dine papstykker.
Du skal bruge ca en halv til en
hel cm ekstra hele vejen rundt.
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Limet

Riet

4. Lim eller Ri dit stof fast til pappet
Limer du, så brug stoflim og kør langs kanten af pappet og fold
stoffet henover pappet, press med fingeren.
Ri’er du stoffet fast, skal du binde knude på tråden og sy igennem
stof og pap for at hæfte stoffet til pappet. Sørg for at det sidder
stramt omkring. Dine papstykker skal vende så du kan se tallene
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