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Fin omlottröja och mycket enkla, mjuka och behagliga 
byxor. God rymlighet och lätt att få av och på.
Kan göras sött eller skojigtt...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Sött litet set som du kan göra unisex, till flicka eller pojke. 
Eller gör bara en av delarna i sköna, babymjuka tyger. det 
enkla snittet gör väl valda, små detaljer mycket synliga och 
en lek med kombinationer av olika material kan ge en fin 
överraskande effekt...
På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan 
använda för att variera din EASy-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG
Modellen är lämplig för stickade tyger i tunn och medel 
kvalitet.

DU BEHÖVER 
tyg - 140 cm bred x 75 / 80 / 85 / 90 cm
Midjeresår - 1 cm bred
Knytband
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
1. frAMSTyCKE  x 2 4. KANTNiNgSrEMSA  x 1
2. bAKSTyCKE  x 1 5. frAMbyxA/bAKbyxA  x 1
3. ärM  x 2 

SÖMSMÅN
Midje och fållkanter 2 cm
sid/ärm/hals/främrekant och grensöm 1 cm
i halsringningen är sömsmån på 1 cm inkluderad

AVRITNING AV MÖNSTER
Vik ut mönsterarket. Hitta EASy-sidan och välj rätt storlek.
Placera mönsterpapper ovanpå och rita av.
Lägg sedan till sömsmån.
Klipp ut mönstret.
Nu är mönstret färdigt att läggas ut på tyget.

TILLKLIPPNING AV TyG
Vik tyget längs trådriktningen.
Lägg mönsterdelarna så att trådraken på tyg och mönster 
stämmer med varandra.
Sätt fast mönsterdelarna med nålar så att allt inte rör sig när 
du klipper.
KOM iHÅg, var extra uppmärksam på rätt placering, om du 
använder tyg med mönster eller tyger med lugg, exempelvis 
velour, där det är viktigt att mönsterdelarna ligger åt samma 
håll.
Klipp ut.

SÖMNAD AV BABySET
KOM iHÅg, sy alla sömmar med stretchsöm, om du använder 
stickat tyg. Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterde-
larna efterhand som sömmarna sys.
 
1.  Tröjan. Sy fast ärmarna i bakstycket, räta mot räta.
 Sy fast ärmarna i framstyckena, räta mot räta.
 Pressa ut sömsmånerna i ärmarna.
 Vik och pressa ärmarnas fålltillägg 2 cm mot avigan.
 Sy fast tilläggen från rätsidan med en tvillingnål 1,5 cm in.
 
2. Nåla fast sidsömmarnas knytband - var uppmärksam  
 på rätt placering, höger sida invändigt, vänstra sidan  
 utvändigt. Sy ärm- och sidsömmar, räta mot räta.
 Pressa sömsmånerna mot framstyckena.
 Vik och pressa nedre kantens fålltillägg 2 cm mot avigan.
 Sy fast tillägget från rätsidan med en tvillingnål 1,5 cm in.
 
3.  Vik och pressa kantningsremsan längs viklinjen, räta mot  
 räta. Sy ihop ändarna och vänd ut rätsidan.
 Nåla fast knytbanden mellan tröjans framkant och   
 kantningsremsan, räta mot räta - sträck kanterna på plats.
 Sy fast kantningsremsan och knytbanden.

4. Byxor. Sy ihop mitt bak, räta mot räta. Klipp en resår på  
 35/37/39/41 cm och sy ihop den till en ring. Vik och pres 
 sa midjans fålltillägg 2 cm mot avigan. Lägg resåren i  
 nedviket och sticka fast kanalen med en tvillingnål 1,5 cm  
 in. Vik och pressa byxbenens fålltillägg 2 cm mot avigan.  
 Sticka fast uppviket på rätsidan med en tvillingnål 1,5 cm  
 in. Sy till sist den invändiga bensömmen, räta mot räta.

TIPS ALTErNATiV TiLL TViLLiNgNÅL
Använd ev. en 3-stegs zickzack eller någon annan elastisk 
dekorsöm till uppläggning, om du inte har en tvillingnål eller 
önskar ett annat uttryck.

IDÉ dETALjEr
Kombinera ev. med ett vävt tyg i halsringningen, kom ihåg 
att mäta efter eftersom det inte är så elastiskt som stretchtyg.
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