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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 (sto�redde 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.

2395 Hæ�etrøje med dekorativ front

Anbefalet materiale: Tykt naturligt/blandet strikstof af lille/mellem strækbarhed.
Isoli, fleece.
Andre materialer: rib ca. 0,2 m
snor ca. 2 m og 2 snorender, 1 delbar
lynlås.

KLIPNING:

Stof:
1. Bagstykke – 1 del
2. Bagstykke nederste del  – 1 del
3. Forstykke – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Midterforstykke – 2 dele
6. Forstykke inderste del – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Belægning for – 2 dele
9. Løbegang – 1 del med fold
10. Hæ�e – 2 dele

Rib:
1. Manchet – 2 dele

SYNING:

1 Sæt den udvendige kant af midterforstykke til forstykke og sy.  Overlock
sømrummene og pres dem til midten.

2. Sy skulder- og sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
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3. Sy søm i hæ�e, overlock sømrummet og pres. Overlock yderkant, fold den
indvendig og sy den fast.

4. Sy hæ�en til halsudskæringen ved at omslu�e den med midterstykket.

5. Sæt det inderste forstykke til den indvendige kant af midterforstykket og sy.
Begynd at sy øverst, præcis ved den markerede sømlinje af den øvre kant af den indre
del.

6. Sy sidesømmene på de nederste dele af forstykke og bagstykke. Overlock sømmene
og pres dem bagud. Overlock de korte kanter af løbegang, bøj indad og sy. Sæt
løbegang på nederste del af trøje i henhold til markeringerne, retsiden nedad og sy.
Fold løbegang mod toppen og pres. Sæt de øvre kanter sammen og behandl dem som
ét stykke i fremtiden.

7. Sy den øverste del af trøjen til den nederste del. Overlock sømrummene og pres
mod bunden.

8. Overlock de indvendige kanter af belægninger. Læg belægninger på den inderste
del af forstykke og nederste front. Sy midt foran, indsæt lynlås. Sy overkanten. Klip
det overskydende stof af hjørnerne væk og vend belægningerne på vrangsiden. Sy en
pyntesøm langs lynlåsen. Sy belægning og midterforstykke ind i sømmen på
forstykket.

9. Sy ærmesøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manche�en i ringen.
Fold manche�en på midten på langs og pres. Sy manche�en til ærmet, stræk den lidt.
Overlock søm og pres. Sy ærmerne i ærmegabene og pres.

10. Overlock den nederste kant af trøjen, bøj den på vrangsiden og sy fast.

11. Før snoren ind i løbegangen.

Tillykke – du er færdig. :)
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