
T-SHIRTKLÄNNING - 20003 
BABY ½ - 3 ÅR  

Supersöt och mjuk klänning.
Rymlig och riktigt bra passform.
Enkelt snitt, enkel att sy...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Favoritklänningen som flickorna älskar att ha på. Enkelt snitt 
och enkla detaljer med massor av möjgliheter till kombina-
tioner. Otroligt lätt att sätta sin egen prägel på med pynt, 
kantning, tygval, applikationer, fickor och mycket annat...
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 stickade tyger i tunn och medel 
kvalitet.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 70 / 80 / 90 / 100 cm
Tvillingnål
Stadband til axlar
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
1. FräMrE Ok  x 4 3. kjOl  x 2
2. bAkrE Ok  x 2 4. ärM  x 2

SÖMSMÅN
Nedre kanter 2,5 cm
Ärmslut 2,5 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 luggriktning som velour.
Var också uppmärksam på ev. motivriktning vid användning 
av mönstrat tyg.  
klipp ut.

SÖMNAD AV T-SHIRTKLÄNNING
kom ihåg, att sy alla sömmar med stretchsöm.
 
1.  Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
 Sy okstyckenas axelsömmar, räta mot räta - kom ihåg  
 stadbandet i det ena setet av okstycken.
 Sy ihop okets halskanter, räta mot räta.
 Vänd rätsidan utåt och pressa kanten fin.
 
2. Sy en rynktråd i kjoldelens översta kanter.
 rynka ihop så de passar till okdelarna.
 Nåla och sy ihop, räta mot räta, och pressa sömmarna mot  
 kjoldelarna.
 
3.  Vik och pressa ärmslutens fålltilläg 2,5 cm mot avigan.
 Sy fast tilläggen 2 cm in på rätsidan med en tvillingnål.
 Sy fast ärmarna i ärmhålet, räta mot räta.
 Sy ärm- och sidosömmar, räta mot räta.
 Vik och pressa den nedre kantens fålltillägg 2,5 cm mot  
 avigan. Sy fast fålltillägget 2cm upp på rätsidan med en  
 tvillingnål.
 klipp ev. bort överskott av sömsmånen på avigsidan.

 Dekorera ev. till sist...

TIPS TVIllINGNÅl
Använd en tvillingnål till fållar i stretchtyger. Därvid får du en 
fin dubbelsöm på rätsidan. En snygg och enkel avslutning 
som ger dig en elastisk söm.
 
IDÉ ENkEl kANTNING
klänningen är också riktigt söt, om man avslutar ärmsluten 
och klänningsfållen med en rullsöm. Det ger en fin och lätt 
vågig kant. Använd ev. en tråd i kontrastfärg så blir effekten 
mer framhävd.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk
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