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Flickkudde med underläggssöm 

 

 

 

 

 

Kudden är ett tidlöst föremål. Flickkudden är i skinn och pälsskinn, med 

underläggssöm, passpoaler och hörntofsar.  

 

”Stårs” är jamska – jämtländska -, ”guss” rinkebysvenska. Båda orden betyder 

flicka.  

 

 

Idé och form: Hemslöjdskonsulenterna i Jämtlands Län. 
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FLICKKUDDE MED UNDERLÄGGSSÖM 

Material Svart skinn  

 Grå och vit vadmal  

 Svart lingarn  

 Pälsskinn 

Nål  Skinnål 

 

INSTRUKTIONER  

Gör ett pappersmönster att klippa till delarna efter. Lagom storlek på kudden kan 

vara ca 70 x 30 cm – eller utgå från det material du har.  

 

Kudden har ett mittparti av pälsskinn, där små bitar sytts ihop till en rektangel på  

40 x 60 cm som sedan sytts ihop till ett rör.  

 

Kudden har 15 cm breda kanter av skinn med underläggssöm  i båda sidor. 

 

Skär ut mönstret ur de svarta skinnbitarna enligt skärmönster nedan. Lägg den grå 

vadmalen under mönstret och sy med kaststygn runt bokstäverna.  

 

Vik den svarta skinnbiten dubbel räta mot räta och sy en kuddhuva genom att sy 

ihop kortsidorna från avigsidan. Vänd rätsidan ut och tryck in hörnen så att du kan 

stoppa in tofsarna i den hålighet som uppstår.  

 

Gör tofsar av grå och vit vadmal, du behöver 5 bitar på 2 x 2 cm till varje tofs. Sy 

ihop tofsbitarna på mitten så är de lättare att hålla ihop. Placera tofsarna i 

håligheten på skinnet och sy fast från avigsidan.  

 

Riv 2 cm breda remsor av vit vadmal till passpoaler. Sy ihop pälsskinn och svart 

skinn, räta mot räta, med passpoalremsan emellan. Spara en öppning så att du kan 

vända och stoppa i en innerkudde. När monteringen är klar rivs halva passpoalen 

bort så att det bara blir en smal vit remsa mellan partierna. 
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MÖNSTER  

 

 

Diagram till underläggsmönstret. Förstora så att de inledande bokstäverna s och g 

blir 8 cm höga, eller den storlek du tycker passar. 


