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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

5580 Hat i imiteret læder med pelskant 
 

Du skal bruge: 

imiteret læder ca. 0.5 m med en 

stofbredde på 150 cm; 

pels ca. 0.5 m med en stofbredde på 

150 cm; 

foer ca. 0.25 m med en stofbredde på 

150 cm;  

vliseline. 

 

OBS! I konstruktionen af mønsteret bruges rz_48 – hovedets omkreds. Brug et målebånd. 

Start i midten af panden og mål rundt om baghovedet, så du får målet, hvor kraniet er 

størst. 

  

KLIPNING: 

 

Imiteret læder: 

1. Kile(klin_golovki) - 4 dele 

2. Nederste del af hatteskygge (nighnyaya_detal_polei) - 1 del 

 

Pels: 

1. Øverste del af hatteskygge (verkhnyaya_detal_polei)  – 1 del 

 

Foer: 

1. Kile (klin_golovki)  - 4 dele 

 

Vliseline: 
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1. Kile (klin_golovki) - 4 dele 

2. Nederste del af hatteskygge (nighnyaya_detal_polei) - 1 del 

 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele (imiteret læder). 

 

2. Sy kilerne i par med retsiden indad. Sy sømrummene fra hinanden. Fold de 

dobbeltsyede kiler med retsiden indad, så midtpunkterne falder sammen og sy. Sy 

sømrummene fra hinanden.  

  

3. Sy de korte kanter af hatteskyggerne af pels og imiteret læder. Sy delene af 

hatteskyggerne fra imiteret læder og pels sammen med retsiden indad. Vend 

hatteskyggerne og ret sømmen godt ud. Fold dem i to lag og ret den indvendige kant til, 

hvis nødvendigt.  

 

4. Placer hatteskyggerne på en hattepuld og sy. Bøj hatteskyggerne op. 

 

5. Sy delene af foeret. Indsæt foeret i hattepulden. Med knappenåle samles sømmene på 

foeret og toppen. Fold kanten af foeret og sy med blindsting. 

 

Tillykke – du er færdig. :) 


