KLÄNNING med VIDD - 10005
NYFÖDD 0 - 9 mdr
Enkel, charmig och klassisk klänning till små flickor.
Enkelt snitt och populär design. Oändliga möjligheter
till att skapa spännande och samtidigt enkla
variationer…
SKAPA SJÄLV STILEN
Den sötaste lilla klänningen med liv och rynkad kjol. En
klassiker som alla små flickor kan använda. Er lätt att variera
genom tygval, lek med dekorationer, påsömnad av fina band
eller roliga strykmärken. Skapa spännande kombinationer,
där du blandar stickat och vävt tyg och få ett helt annat uttryck. Ett par små fina stickade eller virkade fickor sydda på
kjollen kan också vara en jättefin detalj...
MATERIALFÖRSLAG
Modellen är lämplig för stickade tyger och vävda tyger i tunn
och medel kvalitet.
DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 70 / 75 / 80 / 85 cm
Fodertyg - 140 cm bred x 25 cm till alla strl.
Knappar - 3 st / 10 mm
Alternativ tygbredd
Tyg - 110 cm bred x 95 / 100 / 105 / 110 cm
Fodertyg - 110 cm bred x 25 cm till alla strl.
MÖNSTER DELAR Yttertyg
1. FRÄMRE OK			
2. BAKRE OK			
3. KJOL
		
MÖNSTER DELAR Fodertyg
1. FRÄMRE OK			
2.BAKRE OK			
SÖMSMÅN
Nedre kanter 2,5 cm
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Alla andra kanter 1 cm

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.
IDÉ En snygg detalj är att avsluta den nedre kanten med en
spets eller ett kantband.

© MiniKrea 2012 - Mönstren får ej kopieras eller användas
i kommersiellt syfte utan en minikrealicens

SÖMNAD AV KLÄNNING med vidd
KOM IHÄG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har
valt ett stickat tyg.
1. Sy klänningens axelsömmar, räta mot räta.
Sy fodrets axelsömmar, räta mot räta. Pressa isär
sömsmånerna. Nåla fodret på klänningens ok, räta
mot räta. Sy ihop delarna mitt bak, i halsöppningen
och i båda ärmöppningarna. Klipp jack i de böjda
sömsmånerna och vänd ut rätsidan genom att tra
bakstyckena genom axeln. Pressa kanterna fina.
2. Vik fodrets sidor uppåt och sy ihop fodrets och okets
sidsömmar, räta mot räta. Pressa isär sömsmånerna
och pressa fodret på plats. Sy en kantstickning runt
ärmöppningar, halsöppning och mitt bak, 2 mm in.
Sy knapphål och knappr.
3. Sy ihop kjoldelarnas sidsömmar, räta mot räta.
Overlocka/zickzacka de råa kanterna och pressa bak
sömsmånerna bakåt. Sy två rynktrådar i kjolens
översta kant - först 0,5 cm in och sedan 1,5 cm in.
Dra i rynktrådarna till kjolens övre kant passar till
okets nedre. Nåla och sy ihop delarna - sy mitt
emellan de båda rynktrådarna. Overlocka/zickzacka
de råa kanterna. Ta bort den synliga rynktråden.
Pressa sömsmånen upp mot oket och sy fast den
2 mm in från rätan. Vik och pressa nederkantens
sömsmån mot avigan, först 1 cm, därefter 1,5 cm,
och sy sedan fast uppviket. Sy ev. fast dekorationer...
TIPs FINARE SVÄNGDA KANTER
Ett snabbt sätt att få sammansydda böjda kanter snygga är
att trimma ner sömsmånen till 3 mm efter att de är
ihopsydda. Detta ger dig samma effekt som av att klippa
jack i de böjda sömsmånerna, men är mycket snabbare och
enklare. Använd dock bara metoden om tyget inte repar sig
så mycket.

Sy selv - sødt, sjovt, sejt, romantisk, råt og godt børnetøj - helt enkelt trin for trin

