
t-shirt - 50220 
BASIC 0 - 10 År  

Härlig, enkel bas t-shirt till både flickor och pojkar.
Enkelt snitt och bra passform.
Många variationsmöjligheter och lätt att kombinera 
med resten av garderoben…
 
SKAPA SJÄLV STILEN 
Skön och enkel bas t-shirt som kan användas till allt. Kan 
göras i alla storlekar från 0-10 år. Sätt ihop din egen variant 
och mixa och matcha tyg, muddkanter, resår, dekor och tryck 
i all oändlighet…
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 38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60 cm
Muddväv - min. 45 cm bred x 10 cm till alla stl.
stadband til axlar
Evt. tvillingnål
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
Tyg   Muddväv
1. frAMSTYCKE  x 1  3. HALSMudd  x 1
2. BAKSTYCKE  x 1  4. ÄrMMudd  x 2
3. ÄrM  x 2 

SÖMSMÅN
halsöppning och ärmslut
klipps utan sömsmån
Nedre kanter 2 cm
Alla andra kanter 1 cm
Muddar är inkluderade 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.
KOM IHÅG, var extra uppmärksam på rätt placering, om du 
använder tyg med mönster eller tyger med lugg.
Klipp ut.

SÖMNAD AV T-SHIRT
Kom ihåg, att sy alla sömmar med stretchsöm.
 
1.  Nåla och sy ihop ärmmuddarnas ena långsida mot   
 ärmsluten, räta mot räta - sträck tyget medan du syr.
 Vik ärmmuddarna runt kanten mot avigan och sticka  
 fast dom från rätsidan med en tvillingnål eller en 3-stygns  
 zickzack längs kanten.
 Klipp ev. bort överskjutande sömsmån på avigsidan.

2. Sy axelsömmarna, räta mot räta - kom ihåge ev. axelband.
 Sy fast ärmarna i ärmöppningarna, räta mot räta.
 Sy ärm och sidosömmar, räta mot räta.
 Sy ihop halsmudden mitt bak, räta mot räta.
 Pressa isär sömsmånerna.

3.  Nåla och sy fast halsmuddens ena långsida mot 
 halsringningen, räta mot räta - sträck tyget medan du syr.
 Vik halsmudden runt halsringningen och sticka fast den  
 från rätsidan med en tvillingnål eller en 3-stegs zickzack  
 längs med kanten.
 Klipp ev. bort överskjutande sömsmån på avigsidan.
 Vik och pressa nedre kantens sömsmån 2 cm mot avigan.
 Sticka fast sömsmånen 1,5 cm upp från rätsidan med en  
 tvillingnål eller en 3-stegs zickzack.
 Stryk ev. fast ett strykmärke eller dekorera plagget med  
 något annat fint…

TIPS GÖr dINA EGNA AxELBANd
Gör dina egna axelband av en bit resttyg av tyget du syr 
t-shirten av. Klipp två remsor, 1 cm breda och lika långa som 
axelsömmen. Kom ihåg att de ska klippas med trådriktningen 
på tvärsen så att tyget inte sträcker sig så mycket.

IDÉ KONTrASTfÄrGAd STICKNING
få en fin effekt genom att sy stickningarna med en 
kontrastfärgad sytråd.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

dESIGNA dINA EGNA BArNKLÄdEr - HELT ENKEL - STEG fÖr STEG
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