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Peg pad
Mønsteret er gratis til ikke-kommersiell bruk

Sybeskrivelse til Stoffkos peg pads
Mønsteret er laget av og for Stoffkos.no og skal ikke
selges eller deles videre til tredjepart.
Mønsteret er kun til bruk for donasjon/gave/eget bruk og det
er ikke lov å selge fra dette mønsteret.
Sy på vanlig symaskin.
OBS! Viktig å printe mønsteret i “actual size” eller sette 
skalering til 100%. Sjekk alltid kontrollfirkanten er 2x2 cm.

Steg 1

Et tips er å printe på litt tykkere papir eller tynn kartong hvis din printer tillater det.
Klipp ut malen i ønsket størrelse.  Vet du hvem brukeren er, spør gjerne om h*n har behov for 
tykke/tynne, små/store pads, med/uten knapp, plast/metall/borrelås.
Det er individuelt hvordan knappen på magen kan gro og hva brukeren foretrekker.

Start med å printe mønsteret

Du trenger:
- Restestoff  med dekorativt mønster (eks. jersey, flanell, tynn bomull)
- Evt. et mellomlag (eks. flanell, pul, bambusfleece) 
- Et absorberende, mykt stoff  til innerste lag (eks. bambusfleece, bambusfrottè)
- Knapp (kan lages uten)
- God stoffsaks
- Klyper eller nål
- Selvslettende tekstiltusj e.l.

Steg 2
Klipp kvadrater av hvert lag, som er ca. 1-2cm større enn diameter på størrelsen du har valgt. 

Tegn av åpningen med 
selvslettende tekstiltusj e.l.
  

Innerlag
  

Mellomlag
  

Ytterlag
  

Har du valgt 3 lag, legger du først 
mellomlaget, deretter innerlaget 
med retten opp. Legg så ytterlaget 
rette mot rette til innerlaget.
Har du valgt 2 lag, skal de legges
rette mot rette. Legg sjablongen 
oppå vrangen av ytterlaget og
tegn av åpningen. Sy med 3mm
rettsøm langs markeringen. Bruk 
gjerne overtransportør om du har.

Klyp eller nål fast lagene
og sy langs markeringen.
  

Steg 3
Klipp inntil sømmen og klipp hakk i svingen, men pass på å ikke klippe over sømmen. Vreng lagene 
og jobb med fingrene for å lage en crisp og fin kant. Stryk og press lagene. 

  

Klipp hakk i svingen.
  

Vreng lagene og jobb 
med fingrene for jevn kant
  

Stryk og press
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Steg 4
Legg malen oppå og tegn av sirkelen med selvslettende tekstiltusj e.l. Sy en stikning langs åpningen
med rettsøm 3-3,5mm stinglengde, ca.2-3mm fra kantåpningen.

  

Legg malen oppå
  

Sy stikning
  

Tegn rundt 
  

Steg 5
Sy sammen alle lagene fra rettsiden langs markeringen med sikksakk, rettsøm, falsk overlocksøm 
eller en annen du foretrekker. Anbefaler overtransportør om du har, men går fint uten også. 
Her er det viktig at du fester tråden innenfor stikningsømmen til åpningen slik at sømmen ikke løsner
når du skal klippe rundt.
Fest alle tråder og klipp rundt paden med en god stoffsaks ca. 1-2mm fra sømmen. Pass på så du 
ikke klipper i sømmen. Dra gjerne litt i stoffet mens du klipper, så får du en tight og fin kant.

Pass på å feste og starte
sømmen på innsiden av 
stikningen 
  

Her er brukt dobbel falsk
overlocksøm på 3mm.
Den ser slik ut:
  

Klipp rundt, pass på å
ikke klippe i sømmen
  

Steg 6
Sett i knapp nede i kanten ved åpningen hvis ønskelig.

På denne valgte vi 
SnapSource metallknapp 
  

Eksempel med plastknapp 
  

Takk for at du syr peg pads, det vil være noen som
blir veldig takknemlig for ditt bidrag  


