Kaninposer DIY:
1. Klip 1 stk. kanin og 4 ører for hver kanin (Klip evt. vliseline og stryk på, for at få ører der stritter
godt.) Og leg gerne med farverne.
2. Broder øjne, mund og evt. navn eller tal på poserne. Tegn gerne en lilel prik for afmærkning, når du
tegner mønster af.
3. Sy øerne samme ret mod ret i rundningen. Vend ører rundt. Og sy så ørerne sammen i bunden, så
de får et lille sjovt buk.
4. Sy nu kaninen sammen ret mod ret. Husk at ører nu skal syes med når du runder toppen. Og husk
at lad 1,5 cm stå åben i den ene side! Jeg lavede selv åbningen imellem de blå streger på tegningen.
5. Fyld ris eller hama‐perler i posen
6. Sy lukningen i bunden enten i hånden eller på maskine.
Opbevaringsposen til de små kaniner – jeg har 8 poser i denne størrelse.
1. Klip 4 stykker i str. 33 x 34 cm.
2. Brug selve kaninen som skabelon til ører, men forlæng det lige stykke med 10 cm.
3. Sy øjne, næse, mund og broder evt. navn på posen. Jeg har syet navn lige nede under halen… kan
måske godt sættes lidt mere synligt sted.
4. Sy ører sammen og vend.
5. Sy de to storestykker sammen ret mod ret – husk at sætte ører ind på ret siden. Sy næsten hele
vejen rundt, men undtagelse af der hvor posen skal vendes.
6. Jeg har lavet posen med en flad bund i posen, men dette trin kan udelades. Dette skal gøres INDEN
den vendes. Fold posen så de to sidesømme ligger over hinanden. Og sy nu et tværsnit over
hjørnet ca 2‐3 cm inde på posen. Se billedet – her sætter jeg stregen længst ude mod hjørnet.
7. Vend posen
8. ombuk den øverste kant og sy en stikning. Jeg ombukker udad, for at få effekten med posen
indvendige side ud.
9. Sy knaphuller ca. 1 cm på hver sin side af sidesømmen
10. isæt silkebånd/anoraksnor eller andet bånd.
11. Lav pomp om af garn og påsy denne i hånden.
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