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Sammanfattning 

 

Detta är en uppsatts kring arbetet av en Emma Fåtölj. Från stomme till klädd 

möbel. Även tankar kring traditionella stoppningsmaterial. 

Är tänkt som en processbeskrivning för Emmor med traditionell stoppning. 

vad man kan behöva tänka på och vad för problem som kan dyka upp. 

Under arbetet gång har jag planerat en helt ny stoppning utan en möbel att gå 

efter, snörat och sytt stoppningar och prövat olika metoder.  

Resultatet blev en mysig möbel och några tankeställare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag ville göra en traditionell stoppad möbel som mitt examensarbete. Det var 

det enda jag visste. Under en lång period ville jag renovera en öronlappsfåtölj. 

Dom verkade mysiga. Men när tiden passerade och jag hade svårigheter att 

hitta ett objekt och tankarna om vart jag skulle förvara en sådan möbel började 

ta över. 

Tills en dag när jag gick runt i skolans förråd och såg något i ögonvrån. Det var 

trästommar till fåtöljer. Specifikt, stommar till gamla Emma fåtöljer. Helt 

nyproducerade stommar, ben saknades men fanns till hands för att använda.  

Det var perfekt. Emmor är små, nätta, finns i diverse modeller och stilar. Detta 

skulle bli mitt projekt.  

 
Bild 1. Två emma fåtöljer från okänt årtal. Bild 2. Modern Emma: Gärnäs. Designad av Fredrik 

Färg och Emma Marga Blanche 2013. 

 

Emma fåtölj är ett väldigt brett begrepp.  Mer en beskrivning av en sorts fåtölj 

än en specifik möbel. De fåtöljer som faller in under detta begrepp syftar på 

små fåtöljer med små eller helt utan armstöd (Bild 1 & 2). Undantag finns. 

Ursprunget till ordet Emma i referens till dessa möbler är okänt, men denna 

modell av möbel började dyka upp runt 1830 - 1840 talet, i samband med att 

nyrokokon började smyga in (Svenska möbler – under femhundra år, 2008). 

Fåtöljens popularitet har kommit och gått sedan dess, fått olika former, 

stoppningar och variationer. Det är inte konstigt att den fortfarande är väldigt 

folkkär. 
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1.2 Problemformulering 

Traditionella stoppningar är väl dokumenterade. Det finns litteratur och 

diverse kunskapskällor om ämnet. Men när du ska applicera dessa kunskaper 

till ett objekt kan det dyka upp oväntade hinder. Möbler är ofta skapade för 

hand och ser ofta väldigt olika ut, speciellt gamla möbler. Du må stöta på 

samma modell men aldrig samma möbel. Varje möbel kommer med unika 

problem.  Allt från hur stommen ser ut, till hur hel den är och hur många 

gånger som den har klätts om. Knepet är att veta hur du överkommer dessa 

hinder. Eller åtminstone veta vad du ska tänka på innan du tacklar möbeln. 

Speciellt om du inte har något att gå efter. 

 

Traditionellt stoppade möbler har stoppats i lösa stoppningsmaterial under 

längre tid men det betyder inte att det inte finns andra metoder att arbeta med 

materialet. En annan metod som kan användas är färdigt redda mattor som 

bara går att lägga på i hur många lager som du vill ha det. Vad funkar bättre? 

 

Tanken med denna uppsats är att ge mig själv och ev. andra en 

processbeskrivning om vad man kan behöva tänka på när man arbetar med en 

traditionellt stoppad Emma fåtölj och en fundering över två olika metoder av 

stoppning som kan användas. 

1.3 Syfte 

Vad är processen när man arbetar med en Emma fåtölj och vilka problem kan 

man stöta på? 

Vad är skillnaden på lös stoppning och färdigt redda mattor. Vad är för och 

nackdelarna? 

1.4 Avgränsningar 

Detta projekt är min upplevelse och tankar om denna fåtölj som jag har arbetat 

med och det är fullt möjligt att andra inte upplever det på samma sätt som jag 

har. Detta handlar mer vad jag behövde tänka på och utvecklas med. 

 

 

 

 

1.5 Metod 

 

För att förbereda mig för detta arbete hade jag en dialog med mina handledare 

för att komma fram till de rätta måtten till stoppning, men även refererade 

kurslitteratur. Hantverket är av traditionell karaktär och för knutarna på 

resårerna och sömnaden av stoppningen använde jag mig av Möbelstoppning 

som hantverk, 1988. Till resten använde jag mig av den kunskap som jag samlat 

på mig under de åren jag studerat på utbildningen. 
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1.6 Befintlig kunskap 

 

Möbelstoppning som Hantverk –  

Boken handlar om traditionella stoppningar. 

Den är fylld med beskrivningar om resårsnörning, sömnad, stoppning och 

tydliga förklaringar om ordning som moment kommer. En bra bok som 

använts av många tapetserar som en källa av kunskap.  

Det material jag använde i detta arbeta var delar om resårsnörning och hur 

man skapar en traditionell stoppning med fast stoppat kant. 

 

Svenska möbler – Under femhundra år -   

Boken handlar om möbler genom vårt lands historia. Den är fylld med 

information angående vilka möbler vi använde, vilka stilar i vilka epoker, vilka 

influenser från vilka länder och de snickare som skapade dom. Boken kommer 

med massor av bilder och beskrivningar av möbler. 

Kan vara lite besvärlig att navigera men är fylld med bra information. 

Jag använde den till mesta del historia och bakgrund om möbeln. 

 

 

 

Begreppförklaring 
 

 

Abheftklammer -  

30 mm lång pinne i metall som används som mothåll och spärr till loops. 

Används både på baksidan av dynor, men också inne i möbler vid 

neddragningar. (Nevotex) 
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2 Genomförande 
 

 
Bild 3. Trästommen efter träbenen var fästa. 

 

I förberedelse för projektet fixades det med små detaljer som att limma på 

benen och kapa av onödiga delar (Bild 3). 

Eftersom detta var en nyproduktion fanns det inte färdiga mått för stoppning 

och det fanns inte möbler som kunde användas som referens på plats. För att 

komma fram till de olika höjderna användes en karta (Bild 4), diskussion med 

kunniga (Fredrik Hällström, Mary Forsen) och att pröva sig fram för att se vad 

som passade. Det fanns också ingen stopp-list att gå efter. Domen blev att den 

skulle ligga 42cm i höjd framtill och baktill -5 cm, alltså 38cm från marken. 

 

 
Bild 4. En guide eller förslag till höjder och djup när man arbetar med stoppning. 

(Föreläsningsmaterial via Mary Forsen). 
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2.1 Sits 

Stommen försågs först med sadelgjord som en bas för resårerna. Eftersom 

träramens storlek var väldigt liten blev det väldigt tajt för resårerna och dom 

kunde bara placeras i 3 rader av 3, 3 och 2 (Bild 5). Resårerna som var 5 

ringade, placerades på ett sådant vis att knutarna var bortvända från varandra. 

Dom syddes på plats i sadelgjorden med en vaxad linnetråd för att se till att de 

stannade på plats. 

 
Bild 5.  

Det var för trångt för att snöra de två resårerna som var närmast ryggen 

tillsammans med de två främre raderna och får istället snöras i fristående läge 

under det första ställvarvet (Bild 6). Snörgarn används till resårerna. 

 
Bild 6. Snörning för fristående resår. (Föreläsningsmaterial via Mary Forsen). 
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I saknad av trä och spik att fästa med när man ska ner vid nr 9 och nr 4(Bild 6) 

fick det istället bli att den knöts i botten av resåren för att sedan med en stor, 

grov nål dras ner genom sadelgjorden och upp igen. Det ledde till svårigheter 

med att hålla den rätta höjden och lutningen. 

 
Bild 7. Resårhuset under första ställvarvet.  

 

 
Bild 8. Beskrivning av ställvarv. Bild 9 Ställvarv i sidled (Möbelstoppning som hantverk). 

 

Med resten av resårerna gjorde jag ett vanligt ställvarv (Bild 7 & 8). Första 

varvet används till att ställa in höjd och lutning. Mötet mellan armstödet, 

ryggen och stommen gjorde det svårt att spika fast snörningen. Stommen var 

inte heller väldigt djup och det slutade upp med att det behövdes väldigt små 

resårer, vilket gjorde att det blev väldigt svårt att riktigt dra ut resårerna till 

kanterna av stolen. Det var också svårt att hålla resårerna på plats i rätt lutning 

medan arbetet pågick. Detta kommer att spela in senare i arbetet.  
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Detta följs av ett ställvarv i sidled(Bild 9).  Detta varv knyts från mitten och 

utåt vilket bestämer lutningen och höjden mot sidorna. Med det knyts också de 

fristående resårerna sammans med resten och bildar ett sammanhängade 

resårhus (Bild.10). För att undvika ojämnheter i stoppningen används ett 

mellan garn (Bild.10). Tenen görs av snöre och inte metall i förberedelse för en 

fast stoppad kant. 

 
Bild 10. Färdig snörat resårhus. 

 

Innan stoppningen reddes spikades det på en bärande väv (650g/M2) över 

resårhuset och med en vaxad linnetråd syddes toppen av resårerna fast i väven 

(Bild.11). Vid detta tillfälle saknades duglia verktyg och detta gjorde det svårt 

att få ett rent resultat. Delen kommer dock ej vara synlig men det kommer att 

leda till svårigheter framöver. 

 
Bild 11. Resårhus täkt med väv och fast sydd i väven. 
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Fastredningsstygn används för att hålla fast det redda celocrinet ( Stoppnings 

material som består av kokos) till stolen (Bild 12). För att skapa en fast kant 

behövs det en hel del stoppning, för att göra den kompakt nog och kunna nå ut 

i alla kanter där den behöver nå (Bild 13). Stoppningen ska luta mer på över 

delen än på botten av kanten. För lite stoppning påverkade formen av kanten, 

vilket syntes ganska väl i slutändan. Celocrinet täcks med en entränning som 

sedan viks för att låsa fast stoppningen och sedan spikas vid träets kant. 

 
Bild 12. Fåtölj med redd stopping och redningsstygn på framkanten. 

 
Bild 13. Framkanten fylld med stoppning. 

Med parsienlina, en specialnål och Abheftklammer syddes genomdrag genom 

toppen av sitsen för att dra ihop stoppning. Små justeringar av stoppnings-

materialet gjordes innan den spikades och tre varv av sidostygn gjordes för att 

dra ihop materialet i kanten (Bild 14). Under arbetets gång bröts 2 

madrassnålar sönder. Andra tekniker kunde nog ha lämpas. Början av en skev 

stoppning syns på kanterna och ett stort problem har börjat att dyka upp i 

bakkant. 



9 

 

 

 
Bild 14. Färdigsydd grundstoppning 

 

 

 

 

 
Bild 15. Sitsen halvvägs täckt med tagel. 

 

Lös tagel (Hästsvans hår) reds i förberedelse för överstoppningen och fästs 

sedan med fastredningsstygn i ett jämt lager (Bild 15). Ett lager med grå-vadd 

användes för att se till att inget hår sticker ut genom tyget. En domestik täcks 

över vadden och sys sedan på plats med en smygsöm 

 

 

 



10 

 

 

 
Bild 16. Sitsen med vadd och domestik fastsydd. 

 

 

Processen upprepades med kantbotten. Den syddes fast med en smygsömnad i 

ett möte mot den övre domestiken och spikades fast mot trä kanten, behövdes 

bara göras där kanten är synlig (Bild 17). Vid det här laget var misstaget 

väldigt synliga. Sitsen blev provsutten i och det var konstaterat att det var en 

duglig höjd 

 

 

 

 
Bild 17. Kanten med överstoppning. Överstoppningen färdig 
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2.2 Rygg 

Vid det här laget hade tiden runnit iväg och ändringar behövde hända för att 

arbetet skulle bli klar i tid. Därför blev det ett byte från en kullerstoppad rygg 

med lös stoppning till en rygg stoppat med celocrin och tagelmattor. Dessa 

mattor är bara tex. celocrin nålad på en bit juteväv. Oftast säljs det i meter vara 

Till att börja med saknades det en stopp-list till både rygg och armstöd. Nya 

behövdes produceras. Efter många om och men blev de klara med lite hjälp 

från en handläggare. När de väl var på plats noterades de att de satt lite för 

lågt och det gick inte att ändra (Bild 18). Kanterna på den inre och yttre kanten 

fasades ner till en ca 0.5 – 1 cm bred yta. 

 
Bild 18. Fåtöljen med de nya stopp-listerna.  

 

Bild 19. Rygg med bärande väv.    Bild 20. Stoppning för svanken. 

 

En bärande väv (650g/M2) fästes på både rygg och armstöd med klammer 

(10mm). Den fästes först på botten av ryggen för att sedan kunna lättare 

spänna upp den och spika den på den övre delen av ryggen. Vik sedan över 

kanten. 
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Två lager av celorin matta användes för att skapa en form för att ge mer form 

åt ryggen och mer stöd åt svanken. Den anpassades efter min egen svank. 

Kanterna på den övre biten fasades för att ge en mer gradvis övergång i 

stoppningen (Bild 20). De limmades fast med ett sprejlim (74 spray adhesive). 

  
Bild 21. Celocrin matta fastlimmad och klippt efter form. Bild 22. Sid vy av stoppningen.  

 

En bit celocrin matta klipptes ut och anpassades så att den täcke både rygg och 

armstöd. För att allt skulle ligga platt så jackades mattan just i svängen mellan    

ryggen och armstödet. Mattan limmades med sprejlim (74 spray adhesive) fast 

i den bärande väven. Fin klipptes när limmet torkat (Bild 21 & 22). Upprepade 

sedan detta moment igen för att ett dubbel lager med stoppning och för att 

hålla ihop stoppningen.   

 
Bild 23. Celocrin täckt med entränning.                  Bild 24. Genomdragningsstygnen genom rygg. 

 

Stoppningen täcktes med en entränning och fästes på den fasade kanten (Bild 

23). 

För att komma åt stolens form och för att hålla ihop stoppningen gjordes 4 

genomdragningsstygn i ryggen med vaxad linnetråd och madrassnål(Bild 24). 
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Tagelmattan klipptes i en helbit i övermått som täckte både rygg och armstöd. 

Upreppade sedan samma teknik som med celocrin mattan men iställe för att 

limma hela ryggen så limmades bara delar för att hålla den på plats. När alla 

uppklipp och jack var gjorda limmades mattan och klipptes intill den bakre 

kanten på ryggen (Bild 25 & 26). Avslutade med gråvadd  för att täcka taglet 

och domestik. Det gick fort. Såg till att vadden vek sig under taglet för att se till 

att hår inte skulle sticka igenom. För dom tvära svängarna där rygg och 

armstöd mötes behövdes det göras om några gånger. Det blir väldigt tajt och 

snäft. Smygsömnad behövdes för att allt skulle ligga på plats.  

 
Bild 25. Tagelmatta fastlimmad.                                     Bild 26. Hur taglet ska ligga mot kanten.  

 

 

2.3 Klädsel 

Tyget som valdes var stadigt men vackert, en linnes och bomulls blandning 

vid namn Linara: By Romo. Enkel färgade tyger passar alltid bra med fåtöljer 

med former.  

För dekoration skulle de vara 5 stora knappar på ryggen. Alla bitar måttades 

och klipptes ut. Resterna användes till knappar. 

Stolparna kläddes först för enkelhetens skull. Det kommer att underlätta till 

sisten (Bild 27).  

Första tanken med sitsen var att den skulle vara sydd med kantbotten. Tids-

pressen ändrade det ganska fort. För att öva uppklippen gjordes mallar för att 

öva på först i ett tyg med liknande egenskaper som det som skulle användas 

(Bild 28). 
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Bild 27. En klädd stolpe                                Bild 28. Prövning av uppklipp. 

 

 

För att skymma ojämnheter från smygsömmen användes en tunn fibervadd 

(Bild 29). Tyget lades över och nålades upp för att få rätt spänning för upp-

klippen (Bild 30). Allt lade sig fint men när det drogs åt slet tyget upp lite 

baktill. Inget alldeles för farligt men tyget behövde limmas för säkerhetens 

skull. Det sista som skedde på sitsen var att fixa till viken i tyget. Tyget skulle 

vikas precis över benen för att ge ett symmetrisk utseende. De fick vikas om 

vid flera tillfällen men det blev bra i slutändan (Bild 31) 

 

 
Bild 29. Sits med fibbervadd.                               Bild 30. Tyget uppspänt på sitsen. 
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Bild 31. Sisten färdig. 

 

 

I förberedelse för att sy ryggen behövdes det en mall. Ryggen var skev för att 

stommen var skev, att malla av enbart ena sidan var inte möjligt. Ett blyerts 

sträck på vardera sida av där armstöd och rygg möts var det man fick gå efter. 

Mallen gjordes av samma tyg som mallen på sitsen var. Ryggen mallades först. 

Fick spänna upp det så gott som det gick för att sedan klippa så nära inpå 

linjen som det gick för att efter det lägga till sömsmån.  Pröva sig fram (Bild 

32). Sedan mallades armstöden. Delarna syddes ihop till ett stycke som 

spändes upp på ryggen för att se till att allting passade, vilket det gjorde. 

Passade även på att öva fällningar (Bild 33). 

 

 

 
Bild 32 . Rygg med domestik innan narkeringar. Bild 33. Mallning av rygg efter sömnad. 
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Bild 34. Ryggen mallad och redo att klippas. Armstödsdelar redan klippta. 

 

Mallen lades ut på de utklippta bitarna och markeringar gjordes och sömsmån 

lades på( 1 cm)(Bild 34). 

 

Delarna syddes ihop och sömmen fälldes. För att se till att sömmen skulle hålla 

ihop användes en bit av domestik som stöd (Bild 35 & 36). 

 

 

   
Bild 35. Rygg söm fälld.                                                                  Bild 36. Sömmens baksida. 
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Bild 37. Rygg tyg delvis uppspänt.                    Bild 38. Uppklippet. 

 

 

När tyget spändes åt var det viktigt att från början ha koll trådriktningen 

pekade. För att allt skulle ligga plant behövdes tyget sträckas i mitten, speciellt 

när det var en kurva i ryggen. Uppklippen var väldigt nära inpå och det var 

noga att klippa upp ordentligt men utan att klippa för nära kanten (Bild 37 & 

38). 

 

Tyget var stramt nog men ändå lite slappt när det var spikat men eftersom det 

skulle på med knappar spelade det inte så stor roll. Knapparna var redan 

förberedda så det var bara att börja. En pinne användes som en slags bas att 

mäta ifrån för att få till raka knappar. Det blev mycket mätande och ögonmått. 

Tyget och stolens form gjorde att det kurvade sig vilket gjorde det väldigt 

besvärligt att få det rakt men resultatet är skapligt. Vaxad tråd och lösa 

tygbitar användes för att fästa knapparna (Bild 39 & 40). 

 

 
Bild 39. Nya knappar.                                            Bild 40. Knappfäste. 
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En ny papp klipptes ut för att täcka rygg och armstöd. Därefter fästes en tunn 

fibervadd på ryggen för att täcka skavanker. Tyget nålades upp på ryggen och 

klipptes efter de markeringar som gjorts innan. Uppreppade detta med 

armstöden och sydde sedan ihop dom (Bild 41). 
 

 

 Bild 41. Yttre rygg tyg ihop sytt. 

 

Tyget nålades upp och matchades med sömmarna på framsidan av ryggen. 

Sedan veks det ihop och nålades fast längs ryggen i beredskap för 

handsömnad. Stötte på flera problem med att tyget inte sträckte på sig riktigt 

eller att sömmarna gled isär. Det tog ett tag men gick tillslut (Bild 42 & 43).  

 

 
Bild 42. Sömnad fäst med klammer. Bild 43. Rygg uppspänd 
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Bild 44. Smygsömnad av rygg. 

 

 

 

 

När allt var uppnålat var det bara att sy en smygsömnad runt hela ryggen 

(Bild 44). Allt låg slätt. Tyget spikades och trimmades.  Det sista som gjordes 

var att spänna upp en väv på undersidan av stolen för ett snyggt avslut (Bild 

45). 

 

 

 

 

 

 
Bild 45. Tyg under stolen. 
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3 Resultat 
 

 

 

Resultatet blev en färdig fåtölj. 

 

 

 
Bild 46. Den färdiga fåtöljen 
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Vad är processen när man arbetar med en Emma fåtölj och vilka problem 

kan man stöta på? 

Den följer egentligen processen som vilken fåtölj som helst. Så självklart stötte 

jag på flera hinder på vägen. De stora problemen jag hade med denna möbel 

var hur litet resårhuset var. Jag kunde knappt få in mina händer där under och 

det ledde till svårigheter när jag behövde göra vissa saker som att sy eller nå 

efter saker. Det fanns också vissa svårigheter med att få ut stoppningen på 

sidorna. Tajta vrår finns det också gott om. 

Ryggen ställde också till med besvär. Men inte nödvändigt vis med stoppning, 

det var mera med klädselns. Svängen mellan armstöd och rygg är väldigt tvär 

och det gör det väldigt svårt att lägga allt slätt utan att klippa för långt. Det tog 

mig ett bra tag och att fråga någon om hjälp innan jag kunde ta mig vidare. 

Detta är saker som jag tänker mig är väldigt vanligt med Emmor, i alla fall 

gamla Emmor. Resultatet av möbeln blev lite komprimerad på grund av mitt 

dåliga tidsschema. Det ledde till jag snegla över skavanker som i sig inte alltid 

syns men i slutändan samlas upp till väldigt märkbara skavanker. Detta ledde 

till att när jag väl satte mig i stolen när den var klar så kände jag att den lutade 

framåt. Eftersom detta är min egen personliga fåtölj så löste jag det med att 

fästa höga möbeltassar framtill. Men om detta vore till en kund hade det inte 

varit så bra. 

 

 

Vad är skillnaden på lös stoppning och färdigt redda mattor. Vad är för och 

nackdelarna? 

Från vad jag kunde notera vid första blick när jag arbetade var att mattorna var 

överlägsna. Med mattor fick jag ett snabbare och betydligt bättre resultat. 

Eftersom mattorna är redan en och samma tjocklek är det lättare att få en 

slätare yta. Om du behöver göra det tjockare lägger du bara på ett lager till. 

Med lös stoppning är det svårare att få ett bra resultat. Det tar år av repetition 

och vana att få till ett bra resultat på ett vettigt tempo. Men det betyder inte att 

mattorna var helt perfekta. Lös stoppning har fördelen att vara mer rörlig. När 

jag arbetade med ryggen var jag tvungen att jacka och sedan pussla in bitar av 

matta. Det hade jag inte behövt med lös. En annan nackdel är att det blir små 

gropar där materialet är sytt till juteväven. Och det är gropar man känner. Jag 

använde bara matta på ryggen. Problemet försvann när jag la på ett lager med 

grå vadd. Hur blir det när man måste sitta på det? Känner man av det mer eller 

räcker det om man lappar med lös stoppning. 

En anledning till att det gick så fort var att jag inte behövde sy alla stygn. Men 

om jag gjorde ett annat arbete där det behövs, hur mycket tid spar jag faktiskt? 

Jag kan tänka mig att för företagare är det tilltalande av just den anledningen. 

Men jag tror att båda är fullt dugliga. De kommer med sina för och nackdelar.  

Jag kan tänka mig att kombinera båda kan ge ett gott resultat. Det handlar nog 

dels om smak. 
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4 Diskussion och reflektion 
Jag tror det jag har lärt mig mest under detta projekt är att planera sin tid 

riktigt och att små skavanker som man ser över kan väldigt snabbt svämma 

över till väldigt märkbara fel. 

  

Ett fel som var ett misstag som jag inte märkte förrän det var försent var tex. 

Att stommen var skev (Bild 39 Svängen mellan rygg och armstöd är skev). Det var 

olyckligt men det är så det är. Många möbler är inte perfekta om inte ens 

symmetriska. Var bara olyckligt att jag inte märkte innan tyget kom på. 

 

Förra året när jag började med detta projekt hade jag väldigt mycket problem 

med att få resårerna att stanna i rätt läge. Speciellt de fristående resårerna. Men 

jag var för otålig för att gå tillbaka för att ändra felet. Det började snabbt växa 

till det stora felet i min möbel. Det var inte märkbart när jag provsatt för jag 

hade ingen rygg att luta mig mot. Men när jag väl började prova med rygg 

kände jag att hela stolen lutar framåt. Personligen för mig spelar det ingen 

större roll. Jag använder bara tjocka möbeltassar på frambenen. Men om det 

vore till någon annan vore det ju extremt olyckligt. 

 

Jag tror nog sitsen är det jag är mest missnöjd med. Det blev väldigt ojämn. Jag 

är dock väldigt nöjd med hur mjuk sitsen är och att kanten är väldigt stadig. 

 

Jag blev nog som mest nöjd med ryggen. Det var roligt att arbeta med ett nytt 

material. Jag tror inte att jag inte skulle ha fått ett sådant bra resultat om jag 

hade använt löst material.  

Jag tyckte att det blev väldigt sött med knapparna och tyget. Det riktigt lyser.  

 

Jag bestämde mig för att ändra färgen jag skulle ha på benen till stolen. Var 

meningen att det skulle vara bruna men ändrade mig och valde att lämna det 

ofärgat.  
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