Designer: Lissi Sprenger Christensen

Børnehave-/indkøbsnet
Skulle du få problemer eller spørgsmål til opskriften, er du
meget velkommen til at kontakte mig på facebook eller mail
christensenlissi@gmail.com, så skal jeg prøve at hjælpe
videre.
Materialer:
Stof i den størrelse nettet skal være, her er brugt 55 cm. i
højden og 35 cm. i bredden = 55 x 70 cm. Derudover er
brugt 2 stk. á 8 x 30 cm. til hanke og lidt rester til bogstaver.
Dobbeltklæbende vliseline.
Start med at lave bogstaverne. Jeg laver dem på pc i den
størrelse der passer, udskriver dem og klipper et stykke stof,
der er stort nok til alle bogstaverne kan være der.

Så klipper jeg et stykke dobbeltklæbende vliseline i samme størrelse og stryger det på stoffet. Så
lægges bogstaverne på og sættes fast med nåle, og så klippes de ud. Vær omhyggelig, så der
ikke hænger løse tråde.
Tag forsigtigt papiret af vliselinen. Fold stoffet/nettet, og læg bogstaverne der hvor de skal være.
Når de ligger som de skal, presses de fast med strygejern. Hvis det er noget der skal vaskes tit,
anbefales det, at man syr en smal zig-zag rundt om alle kanter på bogstaverne.

Nu lægges stoffet ret mod ret, og side- og bundsømmen
overlockes eller sys og zig-zag’es.
Buk den øverste kant 1 cm. ned og pres. Buk yderligere 3 cm.
ned og sæt knapnåle i.
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Nu sys hankene. Buk siderne ind så hanken er 4 cm. bred, og pres. Buk igen på midten, så
hanken nu er 2 cm. bred. Pres og sy en stikning i begge sider. Skub hanken ind under ombukket,
ca. 10 cm. fra sidesømmene. Sy ombukket fast.
Buk hanken opad, og sy den fast med en firkant, og derefter et X i midten af firkanten.

Sy bunden ved at lægge sidesøm ovenpå
bundsømmen, og 5 cm. nede sys en stikning på tværs.
Vend nettet, og det er klar til brug.

På dette net er bogstaverne sat på et stykke stof, hvor der er syet rundt om bogstaverne, så de
er mere holdbare, og derefter er hele stykket syet på nettet.

