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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.

2110 Lang parka jakke
Stof: Bedre: Kraftige stoffer egnet til
udendørs jakker, som fx denim.
Andre materialer:
vlieseline, snor, 12 trykknapper
KLIPNING:
Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke– 2 dele
3. Øverste del af ærme – 2 dele
4. Nederste del af ærme – 2 dele
5. Stolpe – 2 dele
6. Hætte side del – 2 dele
7. Midterste del af hætte – 1 del
8. Hættens belægning – 1 del
9. Lomme – 2 dele
10. Klap – 2 dele
11. Manchet – 2 dele
12. Løbegang – 1 del
13. Nederste belægning – 2 dele
Vlieseline:
1. Belægnig for – 2 dele
2. Hættens belægning – 1 del
3. Клапан – 2 dele
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4. Manchet – 2 dele
5. Nederste belægning – 2 dele
SYNING:
1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnittene på lommer og pres. Stryg en strip af vlieseline på lommeåbningernes
kanter, bøj sømrummet mod vrang 2 gange på hver lomme og sy fast. Bøj og pres de runde
sømrum af lommerne på vrangen. Lommerne syes fast på forstykket i henhold til
markeringerne.
3. Sy midtersømmen af bagstykket, overlock sømrummet, pres mod venstre og sy 0,5 - 0,7
cm fra sømmen.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømmene og pres dem bagud.
5. Sy midtersømmen på den nederste belægning, pres sømrummene fra hinanden. Bøj og
pres den øverste kant af nederste belægning mod vrangen. Læg belægningen på jakke ret
mod ret, sy langst den nederste kant og vend. Sy den øverste kant af belægningen på
jakken.
6. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummet imod stroppen. Bøj den
indvendige kant af stolpen indad og sy. Sy pyntesøm 0,1 - 0,2 cm fra kanten af stolpen og
fra sømmen.
7. Fold klappen på langs på midten ret mod ret og sy sidekanterne. Klip hjørnerne væk,
vend klappen på retsiden og pres. Sy en pyntesøm 0,5 - 0,7 cm fra kanten. Sy den øverste
kant. Sy klappen til forstykket, fold ned og sy pyntestik.
8. Overlock de korte kanter af løbegangen, bøj mod vrangen og sy fast. Bøj de lange kanter
af løbegangen mod vrangen og pres. Sæt løbegangen på retsiden af jakken i
overensstemmelse med markeringerne, og sy den fast.
9. Sy sidedele til midterdel af hætten, overlock sømrummene og pres dem mod
midterdelen. Sy et pyntestik 0,5 - 0,7 cm fra sømmen.
10. Bøj mod vrangen og pres den indvendige kant af hættebelægningen. Fastgør
belægningen på hætten med nåle ret mod ret og sy den yderste kant. Klip hak i
rundingernes sømrum.
2

Model 2110

symønster fra pppp.dk

11. Sy hætten ind i halsudskæringen, idet kanten af halsudskæringen placeres mellem
hætten og belægningen af hætten, overlock og pres sømrummet. Vend hættebelægning
mod vrangen, sy den indvendige kant af belægningen fast på hætten.
12. Sy den øverste søm fra ærmekuppen op til markering. Overlock sømrummene separat.
Pres sømrummene mod den øverste del af ærmet og sy 0,5 - 0,7 cm fra sømmen. Sy den
nederste ærmesøm, overlock sømrummene og pres. Sy ærmerne i ærmegab, overlock
sømrummene og pres.
13. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend
manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste
ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter
indad og sy fast.
14. Monter trykknapper på stolpelukning, manchetterne og klapperne. Træk snoren ind i
løbegangen og fastgør snorenderne.
Tillykke – du er færdig. :)
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