HELDRESS - 20401
Baby ½ - 3 ÅR
Söt och enkel heldress med praktisk knäppning.
Enkelt snitt och god passform. Kan varieras till både
vardagskläder, underkläder och nattkläder…
SKAPA SJÄLV STILEN
Skön heldress som är mycket användbar och skön för barnet
att ha på. Praktisk knäppning med tryckknappar i benen och
enkel att få av och på. Kan lätt varieras till andra bra babyplagg. Läcker i randiga tyger och glada tryck.
Blanda olika färger och lek med dekorationer…
På baksidan av mönsterarket finns det extra mönster som
du kan använda för att variera din EASY-modell till din egen
design.
MATERIALFÖRSLAG
Modellen passar bra till stickade tyger i tunn och medel
kvalitet.
DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 85 / 90 / 95 / 100 cm
Muddväv - min. 65 cm bred x 25 cm till alla stl.
Tryckknappar - 11 / 13 / 15 / 17 st.
Tvillingnål
Ev. strykmärke - till dekoration
KOM IHÅG, tvätta alltid tyget innan du börjar.
MÖNSTER DELaR
Tyg			
1. frAMSTYCKE  x 1 		
2. baKstyCKE
 x 1 		
3. ärm	
x2

Muddar
Klipps efter anvisningar
på mönsterarket.

SÖMSMÅN
Halsöppning/invändig bensöm/ben- och ärmslut
klipps utan sömsmån
Alla andra kanter 1 cm
Muddar är inkluderade sömsmån
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.
Klipp ut.
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SÖMNAD AV HELDRESS
KOM IHÅG, sy alla sömmar med stretchsöm.
Overlocka/zick-zacka ev. de råa kanterna på mönsterdelarna.
1.

Nåla och sy ärmmuddarnas ena långsida på ärmsluten,
räta mot räta - sträck medan du syr.
Vik ärmmudden runt kanten mod avigsidan och sy fast
dom från rätsidan med en tvillingnål längs kanten.
Klipp ev. bort överskjutande sömsmån av ärmmuddarna
från avigsidan. Gör samma sak med halsmuddarna i
halsöppningen på fram- och bakstycket.

2.

Nåla fast fram- och bakstycke med varandra vid axlarna.
Sy fast ärmarna i ärmöppningarna, räta mot räta.
Sy ärm- och sidosömmar, räta mot räta.
Sy på benmuddarna på samma sätt som de övriga
muddarna.

3.

Sy de invändiga benmuddarna på samma sätt som på
de övriga muddarna - låt dom fortsätta 1,5 cm ut över
kanten nedanför byxbenet. Dessa ändar viks mot avigan
efter sömnaden och sys fast med en liten stickning så
att du får en fin avslutning.
Sätt fast tryckknappar jämnt fördelat längs med kanten.
Stryk ev. på ett strykmärke eller dekorera plagget med
något annat roligt…

TIPs UNDGÅ EN SLAPP HALSÖPPNING
Sätt en tryckknapp i vardera sidan av halsöppningen, där
muddkanterna på fram- och bakstycket möts.
Därvid hålls öppningen alltid på plats.
IDÉ BREDA MUDDKANTER
Dressen är också supersöt, om du istället för att använda
de korta muddarna i ärmar och ben byter dessa mot längre muddar. Det ger designen en helt ny look och du kan
dessutom också justera ärm- och benlängd genom att vika
mudden så att plagget passar barnet en längre tid.

designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

