Alpehue
Materialer: Stof, evt. indlægsmateriale (vlieseline, volumen vlieseline), foer.
Formel til cirkel:
d x = omkreds
eller
2 x r x = omkreds
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Mønsterdele konstrueres med en passer.
Hvor stor selve puldpladen skal være, besluttes.
Hovedviddeomkredsen er kendt f. eks. 58 cm.
d x 3,14 = 58
d = 58 : 3, 14 = 18,47 : 2 = 9,2
eller
d = 58 x 7 : 22 = 18,45 : 2 = 9,2
Radius = 9,2 cm.
Denne alpehue vil passe på et 55 cm stort hoved, da
der indlægges 3 cm til holdning til hovedvidde
kanten.

Side stykkets yderste kant har samme diameter som puldplade.
Hovedviddens cirkel/oval kan placeres hvor som helst.
Almindeligvis placeres den i midten.
Vælges der en cirkel til midten vil alpehuen slå "folder", det
virker godt og hatten/huen bliver levende når den tages på
hovedet. I modsætning til en oval hovedvidde, som sidder
næsten lige på hovedet. Den runde cirkel bliver trukket ud til en
oval på hovedet, derfor folder ud på sidestykket.
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I midten

Bagud

Til venstre side

Ønskes det, at sidestykket løfter puldpladen
lidt op, kan sidestykket laves om. Der tages
kiler ud i papirmønstret. Fig. 1:
Udgangscirklen til hovedvidden skal være
tilsvarende større f. eks. tages der 8 kiler ud a'
1 cm. Dvs. omkredsen bliver 58 cm + 8cm.
Fig. 2: Midt bag klippes op og åbner sig, når
kilerne lukkes. Sømmerum lægges til.

Mønsterdele tegnes op med 1 cm søm overalt på papir eller karton.
Læg mønsterdelene skrå på stof (lige på jersey og andre strikvarer),
lige på vlieseline og skrå på foer.
Udskær alle dele. Pres indlægsmateriale på stof.
Syning:
Sy sidestykke og puldplade sammen. Fold hovedvidde kant på langs
og sy midt bag sammen. Pres sømme fra hinanden.
Fold hovedviddekant i bredden og prøv på hovedet. Stik kanten
sammen ½ cm inde.
Sy kant og puld sammen ved at opdele begge dele i 4 punkter med
knappenåle. Sy foeret sammen. Isy foer i alpehuen på
stikkestingsmaskine ved at lægge huen indeni foeret ret mod ret. Lad
et hul stå åbent til at vende igennem. Stafér hul.

