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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. 
 

5496 Tunika med figurformet nederste kant 
 

Stof: fast blusestof med stræk i ca. 1,5 m (str. 32-

42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 

150 cm. 

 

Andre materialer: skråbånd ca. 1 m. 

 

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: til halsudskæringer og oplægninger 0 cm, 1 cm sømrum på alle 

andre sømme. 

 

Stof: 

1. Ærme – 2 dele 

2. Forstykke – 1 del 

3. Bgstykke – 1 del 

 

SYNING: 

 

1. Sy indsnitterne på forstykket, pres dem nedad. 

 

2. Overlock sideudskæringer på forstykke og bagstykke. Sy sidesømme til markering af 

slidser. Pres sømrummene fra hinanden og pres slidserne. Sy pyntesømmene langs 

slidserne 0,5 cm fra kanterne. 

 

3. Sy ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene. 
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4. Sy langs halsudskæringen af tunikaen 0,5 cm fra kanten med løst trukne sting. Prøv 

tunikaen og stram halsudskæringen til den ønskede længde og fordel de opståede rynker 

jævnt over hele længden.  

 

6. Fold skråbånd på langs på midten og pres. Klip figurslids på forstykke og kant med 

skråbånd. Kant halsudskæringen med skråbånd, lad enderne af skråbånd til to snører ca. 

30 cm, så der bliver bindebånd.  

 

7. Sy den nederste kant af tunika og ærme med en rullesøm. 

 

 Tillykke – din tunika er færdig. :) 


