VÄST - 20250
BABY ½ - 3 ÅR
Söt och fin liten väst.
Super enkel, enkelt snitt och god passform.
Fin i kombination med skjortor, kjolar och tunikor…
SKAPA SJÄLV STILEN
Läcker liten väst, som kan användas tillsammans med resten
av garderoben. Klä på pojkarna till fest eller piffa upp flickornas outfit. Det finns massor av kombinationsmöjligheter och
den kan göra både vardagsplagg och festkläder lite roligare
och finare. Välj själv stilen… På baksidan av mönsterarket
finns det extra mönster som du kan använda till att variera
din EASY-modell till din egen design.
MATERIALFÖRSLAG
Modellen passar bra till stickade och vävda tyger i tunn,
medel och kraftig kvalitet.
DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 30 / 35 / 40 / 45 cm
Fodertyg - 140 cm bred x 30 / 35 / 40 / 45 cm
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.
MÖNSTER DELaR
Yttertyg			
1. frAMSTYCKE  x 2		
2. baKstyCKE
 x 1		

Fodertyg
3. fODER/FRAM  x 2
4. fODER/BAK  x 1

SÖMSMÅN
Alla 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 eller tyger med lugg,
exempelvis velour, där det är viktigt att mönsterdelarna ligger
åt samma håll. Klipp ut.
TIPs BÖJDA KANTER
Ett litet enkelt tips är att man, istället för att klippa jack i den
böjda sömsmånen, klipper ner sömsmånen till 3 mm. Detta
gör det enkelt att få kanterna fina då du vänder ut rätsidan
igen. OBS! Detta passar dock endast till tyg som inte repar sig
för mycket.
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Sömnad av spencerklänning
KOM IHÅG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har valt
ett stickat tyg.
1. Overlocka/zick-zacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
Gör ev. dekorstickningar innan du syr ihop västen.
Sy västens axelsömmar, räta mot räta.
Sy fodrets axelsömmar, räta mot räta.
Pressa isär sömsmånerna.
2. Nåla fast fodret mot västen, räta mot räta.
Sy ihop delarna i halsöppingen och längs de främre
kanterna till markeringarna, och båda ärmöppningarna.
Klipp jack i de böjda sömsmånerna och vänd ut rätsidan.
Pressa kanterna fina. Vik sidorna i fodret uppåt och sy
fodrets och västens sidsömmar, räta mot räta.
Pressa isär sömsmånerna.
3. Vänd ut rätsidan på västen, märk att du inte kan vända ut
västen helt, men du ska kunna nåla ihop den nedre
kanten av västen, räta mot räta. Sy ihop den nedre kanten,
lämna en öppning baktill som du kan vända västen
igenom. Vänd rätsidan utåt och pressa den fin. Kantsticka
alla kanter 2 mm in, härvid stängs vändöppningen också.
Enkel väst med kantband
Sy ihop västens axelsömmar, räta mot räta.
Sy ihop fodrets axelsömmar, räta mot räta.
Nåla ihop yttertyg och fodertyg, aviga mot aviga.
Sy på kantband i båda ärmöppningarna.
Sy på kantband längs hela underkanten.
Sy på kantband längs halskanten - låt ändarna av kant
bandet fortsätta så att de bli knytband som västen kan
stängas med.
IDÉ KNYTBAND
Tillför en söt detalj. Lägg in ett par fina knytband mellan
lagren, när du syr ihop de främre kanterna.
Detta ger designen en extra enkel och flott detalj, som också
kan användas till att knäppa västen med.

designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

