CIGILO
6-feltet puld med pelskant
Materialer:
Langhåret pels (mink, ræv, nutria osv.), stof
eller læder, vlieseline, foer, pladevat,
gros-grain bånd.

Sæl og læder.
1. Mønsterdele

6-felt

2. Pels

side stk.

Anbrag - zweck - evt.ryk skindet til ca. 64 cm i
længden og ca. 10 cm i bredden. Der rykkes kun
hvis der er brug for det.
Zweck skindet op og renskær.
Færdig længde: hovedvidde + 4 cm x 8 cm.
I sæl kontroller hårretning, den skal følge
sidestykkets længde retning. Tegn op og udskær et
stykke pladevat eller watteline, til ekstra fylde i
sidestykket. Pladevat bruges især ved flade pelsarter
som sæl. Tag en vudering.

3. Foer

Quilt foer i firkanter f. eks. 1,5
cm x 1,5 cm - udskær felter.

Montér linial på stikkesting. Første stikning er
efter en optegnet kridtstreg eller rining.
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4. Stof/læder
Udskær stof/læder- udskær vlieseline/hamborg klæbelærred. Stof/læder sidestykke udskæres:
hovedvidde + 4 cm x 8 cm.
Sidestykket udskæres på lige.
I ruskind skal luven ligge med pil, altså mod luven (mørkt) fra spids mod kant af puld.
Fixér vlieseline/hamborg lærred på sidestykke og felter.
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CIGILO
5. Puld
Læder: Fixér felterne. Stof eller
læder: Stik felterne sammen 3 og 3.
Kapstik på hver sin side af sømme.
Stik og kapstik de 2 halvdele sammen
= sidesøm. Dvs. et helt felt for og bag.

6. Damp puld
Puld dampes ned over
hovedblok - sæt knappenåle
i nederste kant. Ret pulden
til i siderne. Damp foer på
samme måde.
7. Sidestykke

stof

læder

Klip 1 cm af læder eller pres 1 cm ned på stof.
Stik midt bag sammen med 1 cm søm.
Pelsmaskine:
Midt bag på pels stykke syes sammen. Hæft
pels og stof/læder sammen i øverste kant - sy
rundt. Der vil være 2 cm pels der skal holdes
til. Anslå stof/læder side stykke til pels side
stykke i sømmen.

Del op i 4 og hæft før
pelsmaskinesyning.

8. Samling
Puld og stof/læder sidestykke deles op i 4 dele med knappenåle og
stikkes sammen på friarmsmaskine 1 cm søm. Foer puld ries ca. 1½ cm
ned i kant. Sy foerpuld og pels sidestykke sammen på pelsmaskine. Lad
ca. 7 cm stå åben til at vende i. Fortræk hullet sammen. Træk hele
hatten ned over hovedblok og fold sidestykket op, foeret kommer på
plads. Prikstik foerbånd i efter hovedvidde.
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