
CIRKELFORMAD KJOL - 30101 
KIDS 4 - 10 ÅR 

Skön, cirkelskuren kjol med mycket svaj.
Behaglig ribbmudd och superenkelt snitt.
Rolig, fin eller söt. Till vardag eller till fest...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Superenkel kjol. Gör den enkel och ändå iögonfallande i 
sköna tyger med tryck eller lek vidare med variationerna 
som är piffade med volanger och möjligheter till spännande 
tygkombinationer. Denna kan lätt bli både ditt och ditt barns 
favoritkjol…
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 vävda tyger i tunn och medel 
kvalitet. Kan också göras i stickat tyg, men får inte riktigt 
samma resultat.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 60 / 65 / 70 / 75 cm
Muddväv - min. 55 cm bred x 25 cm till alla strl.
Kantband - 215 / 235 / 255 / 275 cm
Ev. strykmärke - till dekoration
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
Tyg  Muddväv
1. Kjol  x 1 2. MIDjElInnInG  x 1

SÖMSMÅN
Nedre kanter klipps utan sömsmån
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.
KoM IHÅG, var extra uppmärksam på rätt placering, om du 
använder tyg med mönster eller tyger med lugg.
Klipp ut.

TIPS FIn KAnTAVSlUTnInG
Istället för kantband kan man också välja att avsluta med ett 
sammetsband eller annat dekorationsband.

SÖMNAD AV KJOL
om du önskar sy kjolen med en ficka som dekoration så 
börjar du med att följa anvisningarna för sömnad av ficka. 
KoM IHÅG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har valt 
ett stickat tyg.

1.  overlocka/zickzacka de råa kanterna på kjolen.
 Sy ihop kjolen mitt bak, räta mot räta. Pressa isär 
 sömsmånerna. Sy ihop muddlinningen mitt bak, 
 räta mot räta. Pressa isär sömsmånerna.

2. Vik mudden dubbel längs vikningslinjen med rätsidan ut.
 nåla fast mudden jämnt fördelat längs med linningen,  
 räta mot räta. 
 Sy fast mudden med en stretchsöm - sträck medan du syr.

3.  Vik ut kantbandet, nåla och sy kantbandets ena långsida  
 på kjolens nedre kant - kantbandets räta mot kjolens  
 aviga, börja och sluta 5 cm från kantbandets ändar, kom  
 ihåg 1 cm sömsmån i kantbandets slut. Se steg för steg  
 foton. Sy ihop kantbandets ändar, räta mot räta.
 Sy färdigt kantbandets stickning.
 Vik kantbandet runt kanten och sy fast det från rätan.

SÅ SYR DU EN FICKA MED KANTBAND PÅ KJOLEN
Vik fickans övre kant mot avigan och sticka fast den.
Sy fast kantbandets ena långsida längs med fickans kant - 
kantbandets räta mot fickans aviga, låt kantbandets ändar 
vara 1 cm längre än fickan. Vik kantbandet runt kanten och 
sticka fast det från rätan. Vik kantbandets ändar mot fickans 
aviga och nåla fast fickan på kjolen. Sy fast fickan med en 
stickning längs med fickans kant, 2 mm in.
Förstärk ev. ficköppningen med en liten stickning på tvärsan 
av kantbandet i varje sida av fickan.

IDÉ AlTERnATIV TIll MUDDlInnInG
Kjolen är också fin, om man istället för muddlinning syr på 
en linning som är sammanrynkad med smock. Klipp ett 
dubbelt linningsstycke som har samma bredd som kjolens 
midjeöppning. 

DESIGnA DInA EGnA bARnKläDER - HElT EnKEl - STEG FöR STEG
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