SY HJÄLMÖVERDRAG
Detta behövs:
Resårgummiband som är 7 mm brett, längden beror på hur stor hjälm ert barn har
Tråd i samma färg som tyget som är avsett för hjälmöverdraget, tyget ligger i din påse
Sax
Symaskin
Nålar, för att kunna hålla tyget på plats medan man syr
Så här gör du:
Lägg tyget räta mot räta och nåla ihop, sy sedan ihop de två delarna från framkanten på
hjälmen vid pannan ner till bakkanten vid nacken.
Nåla och sy sedan en kanal så ni kan trä in resårgummibandet i framkanten på hjälmen och i
nederkanten på hjälmen. Gör ett litet hål för hakbandet så sitter överdraget bättre.
Tänk på att det inte får synas något av hjälmen!
Använd gärna ert barns hjälm så ni får rätt storlek på längden, eftersom det i numera finns
olika modeller av hjälmar och storlekar.
Spara gärna hjälm överdraget för framtida isshower. Så slipper ni sy nya och vi sparar tyg.
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