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Sy enkla

skinnbollar 

Man kan sy bollar av tyg, läder eller skinn. 
Här visar vi hur du kan sy en jongleringsboll 
av skinn.

Beskrivning: Inger Widhja

Teckningar: Inger Widhja och Linda Svensson

Du behöver

• spillbitar av nappaskinn.
• två- eller tretrådigt lingarn (som vaxas)   
   eller knapphålssilke.
• bivax
• synål med udd
• tätvävt bomullstyg
• torr, fi n sand och vetekorn
   ca 1/3 + 2/3

1.Innerboll

Klipp ut 4  bitar efter mallen till höger, 
av bomullstyget. Lägg till 1 cm 
till sömsmån runt om.
Sy ihop bitarna två och två 
med små stygn, 
med maskin 
eller för hand.

Lägg samman dessa två 
så att sömmarna är vända utåt.
Nåla ihop dem så att sömmarna 
kommer mittför varandra och sy runt om.
Lämna en liten öppning på ena sidan.
Vänd arbetet så att sömsmånerna 
kommer inåt.

2. 

Med hjälp av en tratt 
häller du i vetekor-
nen och sanden.
Sy ihop 
det lilla hålet tätt 
så att sanden 
inte rinner ur.
Nu har du 
den inre bollen klar.

3. Ytterboll

Klipp ut 4 skinnbitar 
efter mallen. 
Ingen sömsmån här!

4. 

Om du syr med lin-
tråd vaxar du tråden.
Sy ihop ytterbollen 
med kaststygn 
från rätsidan
Platta till sömmen.
Lägg i innerbollen 
och sy den sista sömmen.

5 

Skär till 2 st 1 cm breda remsor 
av skinn. De ska vara lika långa 
som bollen är runt om. 

Lägg remsan 
över den tillplattade sömmen 
och sy fast den med kaststygn längs 
båda kanterna runt om bollen. 
Gör likadant 
med den andra 
remsan över 
de andra 
sömmarna.

6.

Vill du göra bollen extra 
vacker kan du välja olika 
färger på de fyra skinn-
delarna. Du kan byta ut 
skinnremsorna mot ett 
vackert mönstrat tyg. 
Tänk då på att vika in 
klipp-kanterna innan du 
syr fast tygremsorna så 
att de inte fransar sej.

Bollen är klar!


