Kottar!
Blev inspirerad av Ulrika på sysidan förra året. Hon tipsade om kottar i sin
julkalender. Här ser du hennes kottar.

Tänkte att jag måste få fram material, inte tyg för det har alla som syr i
överflöd. Utan det andra materialet som behövs. Sen vill jag prova själv
och skaffa mig egna tankar och reflektioner. Provade en kväll tillsammans
med min dotter Frida. Så här blev våra kottar då.

Tänker att detta skulle kunna bli en sak att träffas runt. Förbered dig lite
sen möts man runt ett bord och pysslar tillsammans. Kanske dricker lite
glögg och äter något gott. Ett upplägg som känns trevligt tycker jag.
Det du behöver förberda (inför "bordssittningen") är att skära remsor 5 cm
breda av lämpligt tyg. Välj efter smak allt funkar bara det inte är för tjockt.

Vik dem sen på mitten (på längden) och pressa. Sen är det "bordsvänligt"
med rätt tillbehör.

För att slippa ömt pekfinger använd fingerborg.

Jag blev hjälpt av att markera linjer på min kula för att placera rutor rakt.
Fast det är inte så noga det blir bra även om det inte är 100% rakt.

Klipp eller skär dina remsor i 5 cm långa bitar.

Jag måttade på min "pyttelilla" skärmatta den låg mer still än ett
måttband. Vik dem sen dubbelt , jag pressade dem med mitt ministrykjärn
vid vardagsrumsbordet hemma på en gammal handduk.

Börja sen att sätta en bit tyg utan att vika det. Du fäster med korta
knappnålar.

Sen sätter du de vikta rutorna jämt fördelar på kulan. (nu har du nytta av
ränderna). Fortsätt med nytt varv när du kommit runt. De måste sitta
ganska tätt för att inte knappnålen skall synas från varvet innan. Jag strök
även till lapparna med mitt ministrykjärn vart efter.

Här ser du att du sätter knappnålen i vänstra hörnet.

Det är lite svårt att avsluta snyggt. Men jag tog en ruta och pressade in
kanterna och nålade fast.

Så här ser färdig kotte ut.

Du behöver tyg, frigolitkula och korta knappnålar.
Sen har du också användning för:
Rullkniv, sax, miniskärmatta, ministrykjärn, band till upphängning och
fingerborg.
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