TEMA UTSTÄLLNING

Sy ditt eget burskynke
Text & bild: Linda Kapusta

En av sakerna man måste ha med på kattutställning är ett burskynke att klä buren med.
Det går att köpa färdiga burskynken men du kan även testa att sy ett själv. Det finns
många olika varianter av burskynken och det är bara fantasin som sätter gränser. Här
kommer tips om hur du syr ett enkelt burskynke.

sig så man behöver inte fålla någonting.
Om du syr i annat tyg lägg till någon
centimeter där tyget behöver fållas.

Detta behöver du
Symaskin
Tyg & tråd
Sax
Vadd på rulle

Köp gärna lite extra tyg, överblivet tyg
kan bli fint att sy t ex en liten kudde av
som katten kan ligga på i buren.

BURMÅTT & TYGÅTGÅNG
(OBS! Burmått avser SVERAK-utställningar)

Upphängningsanordningen
Det finns flera olika sätt att hänga upp
burskynket i buren. Man kan t ex sy i
knytband upptill i gardinen men jag
brukar istället hänga upp med
gardinspiraler. De finns att köpa på t ex
Jysk eller Coop. Krokar brukar medfölja.

Enkelbur (1 katt)
Höjd 60 cm
Bredd 75 cm
Djup 60 cm
Tygåtgång ca 300 cm (150 cm bredd)
Dubbelbur (2-3 katter)
Höjd 60 cm
Bredd 150 cm
Djup 60 cm
Tygåtgång ca 400 cm (150 cm bredd)

Ett tips är att inte klippa längderna på
spiralen hemma utan vänta till man
kommer till utställningen, där kan man
direkt anpassa gardinspiralernas längd till
de faktiska burarna.

Tygåtgången är beräknad för enfärgat tyg.
Om man använder mönstrat tyg som måste
ses från ena hållet så kan det gå åt mer tyg.

Mjukt och skönt
Buren är hård i botten så man måste ta
med något mjukt till katten att ligga på.
Jag brukar sy en liten madrass av samma
tyg som burskynket som jag vadderar
med vadd från rulle.

Tyg
Vilket tyg man skall använda är en
smaksak men det är bra om man kan
matcha färgen till den katten som skall
ställas ut. Använd tex inte mörkt tyg till
en mörk katt, tänk på att katten skall
synas mest, inte burskynket.

Vill man göra det lite enklare för sig kan
man istället lägga en filt eller liknande på
burgolvet och bara klippa ett litet ”lakan”
i samma tyg som burskynket. Lägg till ca
10 cm runtom på golvmåttet.

Jag syr helst i krossad velour av två
anledningar, dels för att det är helt
strykfritt och dels för att tyget inte fransar
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och bakstycke med ca 50%. Rynkorna
fördelar du sedan vid upphängningen.

Klippningen
Beskrivningen nedan avser burskynke för
enkelbur. Skall du sy till dubbelbur ökar
du längden på A- och C-delen.

Längden på gardinen är lite längre än
burens höjd så att man kan vika in
gardinen under madrassen.

Börja med att klippa till alla delarna:
fram, bak- och sidostycken samt
madrassbitarna.
Del A
Del B
Del C

1 st tyg
2 st tyg
2 st tyg
1 st vadd
Sömsmån 1 cm

Underlaget
Lägg madrassbitarna räta mot räta och
lägg sedan vadden ovanpå ena baksidan.
Nåla och sy raksöm runt om hela men
spara ca 30 cm på ena kortsidan. Man kan
förstärka sömmen genom att sick-sacka
ett varv också. Vänd ut och in på
madrassen och sy ihop, för hand eller på
maskin. Se skiss.

73 x 77cm
73 x 62 cm
64 x 80 cm
64 x 80 cm

Sido- och bakstycken
Vik ner ca 3 cm i överkanten av varje
tygbit och sy raksöm så du får en kanal
som är ca 2 cm bred. Se skiss.

Vill man göra madrassen roligare kan
man tex göra den i lappteknik eller i ett
avvikande tyg.
Sy ihop sido- och bakstycken räta mot
räta men spara sista biten där kanalen
sitter så kan du få in gardinspiralen där
sedan.

Här har madrassen gjorts rutig. Den vita lilla
gardinen döljer kattlådan. Den klipps lätt till
efter kattlådans mått och fästes i burtaket med
enkla knytband.

Om man vill ha en mer rynkad gardin så
kan du öka på tyglängden på både sido37

