Jonglerboll / Hacky Sacks
BERNINA Skolset - material:

Der här behövs också:

Svart, rött, gult och blått tyg
Mettler sytråd
Avrivningsbart mellanlägg
Nylonstrumpor
Mönstermallar – ligger i förpackningen jämte tyget

BERNINA symaskin
Fyllnadsmaterial, tex. grötris
Synål
Sax

Tips innan du klipper ut
delarna:
Dekorera delarna innan de klipps
ut.
Fyra delar per boll
Tex. 2xsvarta + 2xröda, gula el.
blå

Observera att:
0,75 cm sömsmån är redan lagt till på mönstret. Det motsvarar att syfotens högra kant följer tygets kant, när du syr.

Gör så här:
1. Lägg mellanlägget under det blå, röda
och gula tygstycket. Sy olika
dekorsömmar som utsmyckning på
delarna.
2. Klipp sedan ut mönsterdelarna efter
mallarna som ligger i förpackningen
jämte tyget och riv därefter försiktigt av
mellanlägget.
3. Lägg en färgad del tillsammans med en svart del räta mot
räta.Sy ihop dom längs med ena
sidan. Glöm inte att fästa sömmen
både i början och slutet. Detta bildar
en halv boll, så sy en till.

öppning så du kan vränga ut rätsidan. Vräng ut rätsidan.
5. Lägg in nylonstrumpan i bollen. Du kan fylla strumpan tex.
med grötris. Slut igen strumpan med en bit garn och stoppa in
den i bollen.
6. Sy ihop öppningen med små täta stygn
7. Sy de andra bollarna på samma sätt.
Vägledning i jonglering
Så här jonglerar man med 3 bollar:
1. Börja med två bollar i din högra hand och en boll i den vänstra.
2. Kasta upp en boll från din högra hand i ögonhöjd.
3. När bollen nått sin högsta punkt, kastar du upp bollen i den
vänstra handen, och fångar den första bollen.
4. När den andra bollen nått sin högsta punkt, kastar du upp bollen
i höger hand och fångar boll nummer två.
5. Fortsätt på samma sätt, med en boll i luften hela tiden.

4. Lägg ihop bollens två halvor räta mot
räta. Håll ett öga på sömmarna så de
möts snyggt. Sy hela vägen runt, och
glöm inte, att det måste finnas en
annette bonavent – ide af Franziska Kiener, BERNINA International AG

