
empirklänning - 20000 
BABY ½ - 3 År

Enkel empirklänning med fin elastisk rynkeffekt i ärmar, 
hals och midja. God passform och stor rörelsevidd. Är 
söt både över jeans, leggings, strumpbyxor eller helt 
enkelt till bara ben.

SKAPA SJÄLV STILEN 
Kombinera ärm- och klänningslängder på olika sätt så får du 
ett stort antal variationsmöjligheter. Du kan lätt också göra 
sommartoppar, tunikor, blusar och annat av detta mönster. 
Gör kanalen i hals- och ärmslut som påsydda kanter i kon-
trasttyg. Eller välj bara annat tyg så uttrycket ändras till retro, 
romantiskt eller tufft och fint... 
På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan 
använda för att variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG
Modellen är lämplig för vävda tyger och stickade tyger i tunn 
och medel kvalitet.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 110 / 120 / 130 / 140 cm
resår - 5 mm bred
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
1. frAMSTYCKE  x 1
2. bAKSTYCKE  x 1

SÖMSMÅN
nedre kanter 2 cm
Alla andra kanter 1 cm

AVRITNING AV MÖNSTER
Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.
Placera mönsterpapper ovanpå och rita av.
Lägg sedan till sömsmån. Klipp ut mönstret.
Nu är mönstret färdigt att läggas ut på tyget.

TILLKLIPPNING AV TyG
Vik tyget längs trådriktningen.
Lägg mönsterdelarna så att trådraken på tyg och mönster 
stämmer med varandra.
Sätt fast mönsterdelarna med nålar så att allt inte rör sig när 
du klipper.
KOM IHÅG, var extra uppmärksam på rätt placering om du 
använder tyg med mönster, där det kan vara nödvändigt att 
mönsterdelarna är vända åt samma håll, så de inte blir vända 
upp och ner på motivet. 
Klipp ut.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

SÖMNAD AV EMPIRKLÄNNING
Har du valt att sy tunikan i stickat tyg, ska du komma ihåg att 
sy alla sömmar med stretchsöm. Overlocka/zickzacka alla råa 
kanter på mönsterdelarna.
 
Empirklänning med inuti resår i midjan
1.  Klipp två bitar resår på 24/25/26/27 cm.
 Nåla fast dem jämnt fördelat på avigsidan av fram- och  
 bakstycke, längs markeringen av sylinjen.
 Sy fast med bred zickzack - sträck medan du syr.
 (Se också tips).

2. Sy axelsömmarna, räta mot räta.  Sy ärmar- och
 sidosömma,  räta mot räta. Pressa isär sömsmånerna. 
 Vik och pressa nedre kantens sömsmån 2 cm mot avigan.  
 Sy fast uppviket 1,5 cm in.

3.  Vik och pressa kanalernas tillägg mot avigsidan,
 halskanten 1 cm / ärmslut 1 cm.  Sy fast kanalerna 8 mm  
 in - lämna en öppning för att kunna dra i resåren.
 Klipp två bitar resår på 17/18/19/20 cm till ärmslut och en  
 resår på 40/42/44/46 cm till halsringning.
 Dra resåren genom kanalerna. Sy ihop resåren.
 Sy ihop öppningarna.

Empirklänning med dekorationsband och yttre resår
Sy enligt nr. 2 och 3. Avsluta genom att sy fast dekorations-
bandet längs markeringen av midjan - lämna en öppning för 
att kunna dra i resåren. Klipp en resår på 48/50/52/54 cm.
Dra resåren genom kanalen.
Sy ihop resåren. Sy igen kanalens öppning.

TIPS STArK ELASTISK SÖM
Använd en 3-stegs zickzack för faststickning av resår, om du 
önskar en särskilt hållbar och elastisk söm.
 
IDÉ DETALJ
Använd ev. ett spetsband eller dekorationsband till
uppläggning av klänningens nedre kant.
Det är enkelt att sy och ger en snygg finish.
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