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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

2334 Slå-om kjole med bindebælte 

 

Stof: let denim eller lignede fast stof 

Andre materialer: vlieseline, 3 knapper.  

  

KLIPNING: 

 

Stof:  

1. Bærestykke bag- 1 del 

2. Bagstykke - 2 dele 

3. Sidestykke - 2 dele 

4. Forstykke — 2 dele 

5. Krave – 2 dele 

6. Belægning for - 2 dele 

7. Halsbelægning bag – 1 del 

8. Bælte - 2 dele 

 

Vlieseline: 

1. Krave – 1 del 

2. Belægning for - 2 dele 

3. Halsbelægning bag – 1 del 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele. 

 

2. Fold bæltestykker på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte 

kanter sammen. Vend bæltestykkerne og pres. 
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3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy 

bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy side- og 

bagstykker sammen, sæt et af bæltestykkerne ind i den venstre søm. Ovelock 

sømrummene og pres dem mod midten. 

 

4. Sy brystindsnit på forstykker og pres dem opad. Sy side- og forstykker sammen, 

overlock sømrummene og pres dem mod midten. 

 

5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. 

 

6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kanter stå åbne. Klip 

sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. 

 

7. Sæt i kanten af forstykkets højre del det andet bæltestykke. Sæt forstykkets belægning 

og forstykke ret mod ret og sy langs den midterste kant og revers til markering af 

revershak. Klip hak i sømrummene ved markeringen, vend belægning og pres. 

 

8. Sy skuldersømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra 

hinanden. Overlock den indvendige kant af belægning. 

 

9. Sy underkrave på halsudskæringen på kjolen mellem markeringer og overkraven på 

halsudskæringen på belægningen. Klip hak flere steder i sømrummene langs rundingerne 

og pres dem fra hinanden. Hæft halssømrummene af belægning og kjole sammen. Hæft 

belægning med kjole i skuldersømmene fast. 

 

10. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets 

længde + 4 cm. Fold skråstrimler langs midten med retsiden ud og pres dem. Sy 

skråstrimlen på udskæringen af ærmegabet. Bøj strimlen skarpt om lige i 

sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med 

sømlægning. Sy lige i kanten. 

 

11. Overlock den nederste kant af kjole, bøj den mod vrangen og sy fast. 

  

12. Sy knaphuller på den midterste kant af forstykkets venstre del. Sy knapperne på 

forstykkets højre del fast. 

 

Tillykke – du er færdig. :) 


