Vottekurs med trivelig jentegjeng
Fra lærerne i Førde, Marit Andersen og Nina Masdal
6 jenter i Førde deltok på et kurs i redesign og deretter ville de gjerne fortsette med å
sy votter. Med flotte stoffrester fra «hotnok» og et enkelt mønster, var det bare å sette i
gang.
Vi gikk gjennom mønsteret, klipping og sammensying av votten og så var det bare å gå løs
på arbeidet. Det gikk veldig greit, men litt hjelp til symaskin og slike ting er det behov for. Det
er en stor fordel å være noen voksne så en slipper vente så lenge.
Resultatet ble et variert utvalg av helt forskjellige votter og mange ideer om nye modeller for
både kursledere og jenter.
Som tips til andre som vil gjøre noe lignende:
- Enkel modell, trenger bare 1, da dekoren gjør at det blir helt forskjellig likevel
- Rikt utvalg av farger, vi brukte tova ullstoff som ikke rakner. Det var litt stretch i stoffet, men
vi ga blaffen i det og klipte alle veier for å få plass til alle delene. Det gikk helt fint.
- Rikelig med perler, knapper, bånd til pynt
- Spraylim til å feste applikasjoner med er smart, da slipper en knappenåler og det er lett å sy
rundt.
- Nok voksne til å hjelpe
Lykke til!
Her kan du se noen bilder fra prosessen. Last ned vottemønster og sett i gang!

Ullfilt ble bestilt fra www.hotnok.no , rester på
ca. 30 x 30 cm, til en grei pris pr kg + porto.

Farger ble valgt og mønsteret plassert på
ullfilten.

Alle delene klippes ut.

De to delene på undersiden av votten, sys
sammen først.

Hjertedekoren festes til «vottedelen» med
spraylim, og sys fast før votten sys sammen.

Guro syr på perler rundt hjertet…

Resultatet var 6 par flotte votter…

