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ENKLA SYMÖNSTER FÖR BARNKLÄDER - SKAPA SJÄLV UNIK BARNDESIGN

RAGLAN T -SHIRT – 50222 
BASIC 0-10 Y 

Härligt enkel t-shirt med raglanärm

SKAPA SJÄLV STILEN 
Innehåller syvägledning och mönsterark till EASY-modell 
samt extra mönsterdelar som du kan använda till att 

variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG
Stickade tyger i tunn och medel kvalitet

DU BEHÖVER: EASY-modell 
Tyg - 140 cm bred x 50 / 55 / 60 / 65 / 70 /
75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 cm
Muddväv - min. 40 cm bred x 4 cm till alla stl.
Ev. tvillingnål
ALTERNATIV TYGBREDD
Tyg - 110 cm bred x 50 / 55 / 60 / 65 / 70 /
75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105 cm

MÖNSTERDELAR
Tyg   Muddäv
1. FRAMSTYCKE & x 1 4. HALSMUDD & x 1
2. BAKSTYCKE & x 1
3. ÄRM & x 2
2. BAKSTYCKE & x 1

SÖMSMÅN
Ärmslut/nedre kant 2 cm
Alla sömsmåner 1 cm
OBS! I de små storlekarna kan framstycke, bakstycke och 
ärmar ligga intill varandra

RITNING AV MÖNSTER
Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.
Lägg mönsterpapper ovanpå och rita av.
Tillför därefter sömsmån.
Klipp ut mönstret.
Nu är mönstret klart att läggas på tyget.

TILLKLIPPNING AV TYG
Vik tyget längs trådriktningen. Lägg mönsterdelarna så att 
trådriktningen på tyg och mönster passar ihop.
Nåla fast mönsterdelarna med knappnålar, så de inte flyttar 
sig när du klipper.
KOM IHÅG, var extra uppmärksam på korrekt placering om 
du använder tyg med mönster eller luggriktning, som 
exempelvis velour, där det är viktigt att mönsterdelarna är 
lagda åt samma håll.
Klipp ut tyget.

SÖMNAD AV RAGLAN T-SHIRT
Kom ihåg, sy alla sömmar med stretchsöm.
 
1.  Sy fast ärmarna i framstycket, räta mot räta.
 Sy fast ärmarna i bakstycket, räta mot räta.
 Pressa sömsmånerna mot fram- och bakstycke.
 Vik och pressa ärmslutens sömsmåner 2 cm mot avigan.
 Sy fast uppviken från rätsidan med en tvillingnål eller en  
 zickzacksöm 1,5 cm in.
 
2.  Sy ärm- och sidsömmarna, rät mot räta.
 Pressa sömsmånerna mot framstycket.
 Vik och pressa nedre kantens sömsmåner 2 cm mot 
 avigan.
 Sy fast uppviket från rätsidan med en tvillingnål eller en  
 zickzacksöm 1,5 cm in.
 
3.  Sy ihop halsmudden mitt bak, räta mot räta.
 Pressa isär sömsmånerna.
 Vik mudden dubbel längs med vikningslinjen med 
 rätsidan utåt. Nåla fast mudden jämnt fördelat längs med  
 halskanten, räta mot räta.
 Sy fast mudden med en stretchsöm – dra medan du sy.
 Pressa sömsmånen slät och sy ev. fast den längs med 
 halskanten med en tvillingnål eller en zickzacksöm från  
 rätsidan.

 Dekorera gärna t-shirten med strykmärken och annat kul...

TIPS ENKEL PÅSÖMNAD AV MUDDKANT

Har du inte någon speciell strecthsöm eller overlocksöm på 
din symaskin kan du istället sy fast halsmudden med en smal 
zickzacksöm.

IDÉ DEKORERA MED BAND
T-shirten blir också riktigt snygg och rolig med dekorband 
sydda längs med ärmen. Det är enkelt och effektfullt.
Se fotot med den randiga t-shirt varianten.mens du syr.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk


