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Sömnad: 

Sy ihop de tre remsorna, räta mot räta, på längden. Pressa sömsmånerna åt e' håll. Se 

fig. 1 

 

Klipp försik+gt e' sni' i framstycket ca 8 cm in från kanten på mi'ersta remsan (blå 

pil, fig.1 och3) 

 

Pressa eller nåla vadden på bakstyckets baksida. 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg framstycket räta mot räta på bakstycket med vadd och nåla runt om. 

Sy med ca 0,75 - 1 cm sömsmån runt hela framstycket. 

Skär/Klipp rent e5er framstycket. 

 

Klipp av sömsmånen sne' i hörnen. 

 

 

Vräng underlägget genom hålet. Peta ut hörn och sidor och 

pressa arbetet. 

 
Sy en s+ckning ca 0,75 - 1 cm in från kanten runt om underlägget. 

 

Sy raka eller svängda sömmar (kviltning) från kortsida +ll kortsida - fäst tråden i början och 

sy +ll nästa kant, sy i kants+ckningen några stygn och sy +ll nästa kant. Fortsä' sy på de'a 

vis +lls du är färdig. Fäst tråden. 

 

Applika+on: 

Rita av hjärtat på Heat n’ Bond Lite (ma'a sidan) och klipp ut lite grovt utanför hjärtats 

linjer. Lägg den skrovliga sidan mot tygets avigsida och pressa på medelvärme ca 4-6 se-

kunder. Låt det svalna och klipp sedan ut hjärtat exakt i linjerna.  
Dra bort pappret och lägg hjärtat på framsidan så det täcker hålet. Pressa igen ca 5-8 sek. 

 

Sy en tät sicksack (inställning ca 2,5 på bredden och 0,5 i täthet) eller någon annan dekora-

+v söm. 

 

Klart!! 

Hjärtliga s.k Mugrugs (muggunderlägg) 
Storlek ca 22 x 15 cm 

Vadd 

Bakstyckets baksida 

Detalj 

Materialåtgång: 0,75 - 1 cm sömsmån är inräknad 

Tyg: 

Framsida: 3 remsor á 2 ½” (ca 6,5 cm) x  9 ½” (ca 24 cm) 

Baksida: 7” x 10 ½” (ca 18 x 27 cm) 

Vadd, dukvadd med klister, Thermolam etc: 6 3/4” x 10” (ca 17 x 26 cm) 

Applika&on:  

Tyg: 2 ½” x 4” (ca  6,5 cm x 10,5 cm) 

Heat ’n Bond Lite, påpressbart lim: 2 ½” x 4” (ca  6,5 cm x 10,5 cm) 

Fig. 3 

Fig.1 


