
HUVJACKA - 20505 
BaBy ½- 3 ÅR  

Härlig enkel jacka med huva, dragkedja och jättefickor.
Enkelt snitt och super passform. Går mycket enkelt att 
ändra uttryck utifrån val av detaljer...

SKAPA SJÄLV STILEN
En fin och söt jacka med huva. En härlig enkel modell som du 
lätt kan göra till din helt egna. Gör den med patcworkmön-
ster, i quiltat babysammet, med knappar, använd kontrast-
färgad dragkedja i neon, gör den i ett tokigt tyg med massor 
av färger eller helt enkelt i Libertytyg med fina kantband och 
överdragna knappar...

MATERIALFÖRSLAG
Modellen er velegnet til strikkede og vævede  stoffer i tynd 
og medium kvalitet.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 90 / 100 / 110 / 120 cm
Fodertyg - 140 cm bred x 90 / 100 / 110 / 120 cm
Dragkedja - 25 / 25 / 30 / 35 cm lång
Resår - 1 cm bred till ärmöppningar
Alternativ tygbredd
Tyg - 110 cm bred x 90 / 100 / 110 / 120 cm
Fodertyg - 110 cm bred x 90 / 100 / 110 / 120 cm

MÖNSTER DELAR
Yttertyg  Fodertyg
1. FRaMSTyCKE & x 2 1. FRaMSTyCKE & x 2
2. BaKSTyCKE & x 1 2. BaKSTyCKE & x 1
3. ÄRM & x 2 3. ÄRM & x 2
4. HUVa & x 2 4. HUVa & x 2
5. FICKa & x 2

SÖMSMÅN
Fickor och ärmslut 2,5 cm
Nedre kant 3,5 cm
Alla andra sömsmån 1 cm 
OBS! på foderdelarna klipps ärmslut och nedre kanter utan 
sömsmån

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. Klipp ut.

SÖMNAD AV HUVJACKA
KOM IHÅG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har 
valt ett stickat tyg.
 
1.  Vik och pressa fickornas översta kanter 2,5 cm mot 
 avigan. Sticka fast sömsmånen 2 cm in. Vik och  
 pressa sömsmånerna 1 cm mot avigan på fickornas  
 främre kant och nåla fast dom på framstyckena, så  
 att sidorna av fickorna når med in i sidosömmen.  
 Sticka fast fickorna längs kanterna 2 mm in.
 Sy ihop jackans yttertyg och foder var för sig på  
 följande sätt - KOM IHÅG, pressa sömsmånerna allt  
 eftersom. Sy axelsömmarna, räta mot räta.
 Sy ärmarna i ärmhålen, räta mot räta. Sy ärm- och  
 sidosöm, räta mot räta. Sy huvdelarna, räta mot räta.
 Nåla och sy fast hvuan i halskanten, räta mot räta.

2. I yttertyget pressas den nedre kantens sömsmån  
 dubbel mot avigan först 1cm och därefter 2,5 cm.
 Nåla fast dragkedjan i yttertygets främre kant, räta  
 mot räta. Nåla fast fodret i jackan längs hela den  
 främre kanten, räta mot räta - kom i håg att vika  
 sömsmånen innan korrekt. (Se steg för steg foto)
 Sy ihop den främre kanten hela vägen runt 1cm in.
 Vänd ut rätsidan och pressa den främre kanten fin.
 Nåla och sticka den nedre kantens dubbla uppvik 
 2 cm in, så att uppviket viks runt om fodrest nedre  
 kant. Sy en kantstickning hela vägen runt i främre  
 kanten och huvan ca. 0,5 cm in. 

3.  Pressa ärmslutens dubbla uppvik mot avigan först  
 1 cm och därefter 1,5 cm, så att uppviket viks runt    
 om foderkanten. Sticka ärmslutens uppvik 1,25 cm  
 in - lämna en öppning för resåren.
 Klipp två bitar resår 18/20/22/24 cm.
 Dra resårerna genom kanalerna. Sy ihop resårerna.
 Sy ihop kanalöppningarna. 
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