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Inspiration	til	varmehandske	
Materialer: 

2 stk. Bomuldsstof hver på størrelse med A4 ark papir 

2 stk. Foer stof hver på størrelse med A4 ark papir (vi har brugt bomuldsfrotté – evt. kan et gammelt håndklæde 
anvendes). 

Det er vigtigt at begge stoffer tåler høj varme/microovn 

Sytråd 

Kantebånd 

Kirsebærkerner – vi har brugt 550-600 gram til den viste model. 

”Værktøj” 

Saks 

Papir 

Knappenåle 

Symaskine 

Sådan gør du 

Klip mønster ud – læg det på stoffet og foer stoffet hvor begge dele ligger dobbelt 
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Læg et stykke stof med retsiden ud ad oven på et stykke foerstof – også med retsiden ud ad. Gør det samme med de 2 
andre (stof/foerstof). Og sy rundt – blot ikke på de øverste kanter, som du i stedet for overlocker rundt, så der opstår 
en åbning. 

 

Læg herefter stofsiden – mod stofsiden, så foeret vender ud ad på begge sider. 

Sy hele vejen rundt – og vend derefter vanten så retten kommer ud. 
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Fyld herefter kirsebærkerner i begge sider af vanten, fordel dem ligeligt. 

 

Sy øverst på vanten hele vejen rundt så der lukkes for kernerne og de ikke kommer ud. 

 

Sæt kantebånd på kanten, så der kommer en fin finish. 

Opvarm i microovn. Vores fik 1 minut og 40 sekunder ved 850 W – men microovne er forskellige – så du må prøve dig 
frem. 
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Handsken kan IKKE vaskes – da kirsebærkernerne er tørrede og ikke tåler vask. Men vask hænderne grundigt inden du 
bruger handsken og sprit evt. din hånd af inden du bruger den. 

Nød varmen i din nye handske.  

 

 

 

Design og opskrift 
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