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Lykke til, og kos deg med syingen!
- Ida Victoria Grønbekk

PÅSKEHAREPYNTEN fra Ida Victoria er en liten og enkel harepus med store ører. 
Påskeharen sys i vevde stoffer - og mindre restestoffbiter er supert til denne. Vi bruker to ulike stoffer - 
et hovedstoff på kroppen og utsiden av ørene, og et annet stoff inni ørene. Haren er fylt med fyllvatt. Du 
trenger også litt brodergarn eller annen tråd til ansiktet. Om du vil lage haledusk til haren, trenger du 
også litt hvitt garn.

Ved å variere stoffvalget, og lage ulike ansikter kan du lage mange forskjellige varianter etter samme 
mønster.

Størrelse: I dette mønsteret er det to størrelser. Den store er ca 15 cm høy, og den lille ca 10 cm høy 
- målt uten ørene. Du kan enkelt lage større eller mindre påskeharer ved å forstørre eller forminske 
mønsteret.

PRINT UT MØNSTERET:
For å lage påskeharepynten i samme størrelse som er brukt her, må kontrollfirkanene på mønstersidene-
stemme. Print ut i 100% / “actual size”, for å få riktig størrelse. 

Likte du dette mønsteret? Vis gjerne frem det du har laget!
Tagg #idavictoriaDIY / #idavictoriahare og @idavictoria.no på Instagram.

For tips, inspirasjon og flere mønster,
se www.idavictoria.no
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Lykke til, og kos deg med syingen!
- Ida Victoria Grønbekk

SLIK SYR DU PÅSKEHAREPYNTEN:

1. Klipp ut 2 like deler av kroppen i hovedstoffet, 2 like deler 
ører i hovedstoffet og 2 like deler ører i det andre stoffet. 

2. Før påskeharen sys sammen, broderes ansiktet på den ene av 
delene til kroppen. Bruk ansiktet som er tegnet inn på mønster-
arket som mal, eller lag din egen variant. Til øyne kan du enten 
brodere, eller bruke knapper eller perler.

3. Legg en øredel av ytterstoff og en øredel av fôrstoff mot 
hverandre, rette mot rette. Sy sammen rundt nesten hele, men 
la hele nedre kant være åpen. Gjør det samme med de to andre 
øredelene.

4. Vreng ørene gjennom åpningen i bunnen, og press godt ut 
med et strykejern.

5. Brett nedre del av ørene innover fra hver side, inn mot fôret, 
slik at sidene møtes på midten. Fest med klyper eller nåler, som 
du ser av bilde 1.

6. Før over markeringene øverst på hoveddelen på den hoved-
delen du har brodert ansikt på. Legg ørene over hoveddelen, 
slik at folden og innsiden av ørene ligger rette mot rette ned 
mot ansiktsdelen (bilde 2). Kanten på hvert øre skal treffe 
markeringen, slik du ser av bildet til høyre. Fest med klyper 
eller nåler.

7. Legg den andre hoveddelen rette mot rette over delen med 
ansikt - med ørene mellom de to lagene. Flytt over nålene/
klypene du festet ørene med, slik at alle lagene nå er festes sam-
men. Sett noen flere klyper rundt hele.

8. Sy rundt nesten hele, men la hjørnene på hver side stå åpne, 
og la det være igjen en åpning midt under, slik at ser av illus-
trasjonen (bilde 3).

9. Brett hjørnene motsatt vei, og sy sammen, på tvers av de 
andre sømmene (bilde 4).

10. Vreng påskeharen gjennom åpningen i bunnen (bilde 5), 
og press godt ut i sømmene, før du fyller haren med vatt. Når 
haren er nesten full, kan du gjerne fylle resten med ris, hel hve-
te eller liknende, for å gi litt tyngde til haren, så den står bedre.

11. Brett inn sårkantene i åpningen, og sy igjen for hånd.
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HALEDUSK:

For å lage hale på påskeharen, kan du lage en pompong i 
garn, som sys på baksiden av haren.

1. Bruk stiv papp, og klipp ut to like sirkler etter sirkelmalen 
på side 6. Klipp deretter hull i midten på begge pappdelene.

2. Legg pappsirklene inntil hverandre, og surr flere lag med 
hvitt garn rundt, som du ser av bildet til høyre.

3. Når det er tett med garn rundt, klipper du forsiktig opp 
rundt den ytterste kanten, ved å føre saksen inn mellom de 
to pappskivene.

4. Når du har klipt opp rundt hele, fører du en bit av garnet 
inn mellom pappskivene, surrer det et par ganger rundt, og 
knyter godt fast. Ikke klipp av trådendene.

5. Gå over hele dusken, og stuss av eventuelle tråder som er 
for lange, slik at du får en jevn ball, men la den lange tråden-
den bli værende.

6. Bruk en nål med den lange trådenden til å feste dusken på baksiden av harepusen. Fest godt og klipp tråden.
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KONTROLL-
FIRKANT

4X4 CM

HOVEDDEL, STOR HARE
KLIPP 2 LIKE DELER I HOVEDSTOFF

ØRER, STOR HARE
KLIPP 2 I HOVEDSTOFF

KLIPP 2 I FÔR
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TRÅDRETNING

ALLE MØNSTERDELER ER INKLUDERT 1 CM SØMMONN
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KONTROLL-
FIRKANT

4X4 CM

HOVEDDEL, LITEN HARE
KLIPP 2 LIKE DELER I HOVEDSTOFF

ØRER, LITEN HARE
KLIPP 2 I HOVEDSTOFF

KLIPP 2 I FÔR

MAL TIL DUSK
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ALLE MØNSTERDELER ER INKLUDERT 1 CM SØMMONN


