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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. 
 

2521 Vendbar jakke med hætte 

 
Stof: Fast stof velegnet til vindjakker, 

 

Stof 1 ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 2 m (str. 42-54) med 

en stofbredde på 150 cm. 

  

Stof 2 ca 1,5 m /str. 32-40), ca 2 m (str. 42-54) med  

en stofbredde på 150 cm. 

 

Andre materialer: Foer til lommerne ca. 0,3 m, delbar lynlås ca. 70 cm, snor ca. længde 

svarer til taljens omkreds plus 50 cm , 2 lynlåse ca. 20 cm, 2 snorender, 2 snøreringe. 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, til den øverste kant af påsat 

lomme – 2 cm. 

 

Stof 1: 

1. Bagstykke – 1 del med fold 

2. Forstykke – 2 dele 

3. Ærme – 2 dele 

4. Hætte – 2 dele 

5. Påsat lomme – 2 dele 

 

Stof 2: 

1. Bagstykke – 1 del med fold 

2. Forstykke – 2 dele 
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3. Ærme – 2 dele 

4. Hætte  – 2 dele 

 

Foer: 

1. Lommepose – 4 dele 

2. Strop til løbegang – 1 del 

 

SYNING: 

 

Fra stof 1:  

 

1. Bøj den øverste kant af påsat lomme 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy 

fast. Bøj lommens nederste kant og en af sidekanterne mod vrangen og pres. Læg lomme 

på forstykke som markeret og sy fast. Sy den anden lomme på samme måde. 

 

2. Sy skuldersømme, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock 

sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene bagud.  Sy 

hættens delene sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy hætten med i halsudskæring, 

pres sømrummene fra hinanden.  

 

Fra stof 2: 

 

1. Læg lommepose ret mod ret på forstykke som markeret og sy rundt om 

lommeåbningens linje. Klip mellem sømmene i midten inden for 1 cm fra de korte sider og 

klip derefter diagonalt til hjørnerne. Vend lommeposen på vrangen og pres. Placer 

lynlåsen under kanten af hullet, så tænderne er synlige, og sy den fast. Sæt den anden 

lommepose på og sy rundt om kanterne. Lav den anden lomme på samme måde.  

 

2. Sy skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, 

overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene 

bagud. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakke igennem. Sy hættens 

delene sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy hætten med i halsudskæring, pres 

sømrummene fra hinanden. 

 

3. Sæt snøreringe på forstykke som markeret. Læg løbegangens strop til venstre side af 

jakke som markeret og sy fast.  

4. Læg lynlåsen i forkanter og hæft fast. Sæt dele af jakke fra stof 1 og stof 2 sammen ret 

mod ret. Sy langs forkanter med lynlås imellem. Sy langs hætten og de nederste kanter af 
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jakke og ærmer. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul op med blindsting. Ret 

kanterne og pres.  

5. Træk snoren ind i løbegangen, og sæt stoppere og snorende fast herpå. Sy langs 

forkanter, de nederste kanter og hætten 1,5 – 2 cm fra kanten.  

 

Tillykke – du er færdig :) 


