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Sy sött till 

GOSIGT Att sy något fint till en liten 
baby är väl något av det mysigaste  
som finns. Ett lapptäcke, lakanset eller 
praktiska saker som haklapp och  
napphållare – det är bara att välja.
AV PIA AAS DEGN  FOTO LINE FALCK  
ÖVERSÄTTNING BODIL ANDERSSON

Gör så här
Påslakan
1   m    Klipp 72 x 105 cm av båda 
tygerna. 
2  Sy ihop långsidorna. Förflyt-
ta sedan sidsömmarna så att 
tygerna fördelas med 26 res-
pektive 44 cm på både fram- 
och baksidan. Sy ihop påslak-
anet i ena kortsidan.
3  Klipp 4 bitar à 20 cm av ban-
det. Vik en 1 cm bred dubbel 
fåll mot avigsidan i andra kort-
sidan på påslakanet. Stoppa in 
banden i fållen 21 cm från sid-
orna och sy ner fållen runtom.
4  Vänd påslakanet rätt och 
pressa.

Örngott 
1  Klipp 42 x 50 cm av båda 
 tygerna. 
2  Sy ihop sidorna och den ena 
kortsidan. 
3  Klipp 4 bitar à 20 cm av ban-
det. Vik en 1 cm bred dubbel 
fåll mot avigsidan i andra kort-
sidan. Stoppa in banden i fåll-
en 12 cm från sidsömmarna 
och sy ner fållen runtom.
4  Vänd örngottet rätt och 
 pressa.

Så här års går många i väntans 
tider, för på våren föds det flest 
barn. Jag minns när jag skulle 
bädda vaggan och vagnen till 
det lilla livet som fortfarande 
låg i min mage. Visst ville jag sy 
något själv! Det blev ett påslakan 
och örngott i ett sött tyg som jag 
fortfarande (efter 32 år!) minns 
i detalj hur det såg ut. I det här 
numret inspirerar vi till babyut
styrslar, lika roliga att sy när man 
har en egen bebis på väg, som 
att ge bort i present! 

Dessutom bjuder vi på brode
rade hjärtekort, en elegant kofta 
samt ett stickat bokmärke som 
garanterat blir en snackis.

Välkommen!

REDAKTÖR CARINA JÖRSÄTER
carina.jorsater@egmont.se

SY

Gör så här
1  Klipp 35 kvadratiska lappar 
à 12 x 12 cm. 
2  Sy ihop lapparna i 7 remsor 
med 5 lappar i varje. Sy sedan 
ihop remsorna till ett lapp-
stycke och pressa.
3  Klipp 2 remsor à 7 x 72 cm till 
kanter och sy fast dem längs de 
längre sidorna på lappstycket.
4  Klipp också 2 remsor à 7 x 62 
cm och sy fast dem längs de 
kortare sidorna.
5  Klipp en bit quiltvadd som är 
62 x 82 cm och en bit av tyget 
till baksidan som är 66 x 86 cm. 
Lägg ut baksidan platt på ett 
bord med avigsidan upp. Lägg 

sedan quiltvadden ovanpå 
och därefter lappstycket med 
rätsidan upp. Sätt ihop lag-
ren med säkerhetsnålar eller 
tråckla ihop dem från mitten 
och ut mot kanterna.
6  Quilta täcket med knutar 
där hörnen på fyra lappar 
möts, likaså där hörnen på två 
lappar möts längs kanten.
7  Vik kanterna längs lång-
sidorna på baksidan dubbelt 
mot framsidan och sy fast med 
små stygn genom alla lagren.
8  Vik sedan kanterna upptill 
och nedtill på samma sätt och 
sy fast dem också genom alla 
lagren.
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babyn

Lapptäcke

Påslakan och örngott
Storlek 62 x 82 cm
Material 
l Mönstrade bomullstyger till 
lapparna 
l 30 cm bomullstyg till kanterna 
l 90 cm bomullstyg till bak
sidan (här är det Tildatyger från 
Panduro) 
l Quiltvadd 

l Bomullsgarn 8/4 till knut
quiltning 
l Grov nål

Sömsmån Klippmåtten är  
inklusive 1 cm sömsmån.
Obs! Om inget annat anges sys 
delarna ihop räta mot räta och 
sömmarna pressas isär.

Quilta täcket med knutar där rutornas 
hörn möter varandra.

Färdig storlek Påslakan 70 x 100 
cm, örngott 45 x 40 cm.
Material 
l  110 cm bomullstyg i mönster A 
l  110 cm bomullstyg i mönster B 
l  80 cm bomullsband 

Obs! Klippmåtten är inklusive 
sömsmån. Om inget annat  
anges sys delarna ihop räta mot 
räta och sömsmånen pressas 
isär.

Haklapp och 
napphållareÆ

Mixa och matcha tyger med olika mönster till påslakan och örngott.

Det vackra lapptäcket blir en fin  
present till de nyblivna föräldrarna.
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Gör så här
1  Rita av mönstret, här i full 
skala, på mönsterpapper och 
klipp tyget till baksidan efter 
mönstret.
2  Klipp 9 kvadratiska lappar à 
12 x 12 cm inklusive sömsmån. 
Sy remsor med 3 lappar i varje 
och sy därefter ihop remsorna 
bredvid varandra till ett stycke. 
3  Placera mönstret på lapp-
stycket och klipp till framsidan. 
4 Sy ihop delarna men lämna 
en vändöppning. Trimma söms-
månen och klipp jack ända in till 
sömmen där kanten är rundad.  
5  Vänd haklappen rätt och 
pressa. Sy ihop öppningen med 
små osynliga stygn för hand. 
Sy därefter en kantstickning 
runt hela haklappen. 
6  Slå i eller sy fast tryckknappen.

Haklapp

Napphållare

Material 
l Mönstrade bomullstyger till 
framsidan 
l 30 x 30 cm bomullstyg till 
baksidan
l Liten tryckknapp

Sömsmån 1 cm
Obs! Om inget annat anges sys 
delarna ihop räta mot räta och 
sömsmånerna pressas isär.

Gör så här
1  Klipp en tygremsa som är 8 x 
28 cm. Vik in 1 cm mot avigsi-
dan i kortändarna och pressa. 
Vik sedan remsan på mitten 
på längden och vik ut igen. Vik 
in långsidorna 2 cm mot mit-
ten och pressa. Vik slutligen 
remsan på mitten igen så att 
den blir 2 x 26 cm. 
2  Sy en söm runt hela remsan 
på maskin. 
3  Vik in 3 cm mot avigsidan i 
båda ändarna och slå i eller sy 
fast en liten tryckknapp. 
4  Sätt fast en hängselklämma 
i ena änden och en napp i den 
andra.

Napphållaren kan knäppas i båda ändarna, så att både 
nappen och klämman kan tas av vid tvätt.

Material 
l Mönstrat bomullstyg 
l Hängselklämma
l Napp  
l 2 små tryckknappar

Ett bra sätt att an-
vända tygstuvar är 
att sy haklappar.Mönster till 

haklapp


