AXELBANDSKLÄNNING - 30001
KIDS 4 - 10 ÅR
Söt och enkel klänning med smalt ok, hängslen och fin
A-modell. Goda variationsmöjligheter och behaglig
passform. Riktigt fin i kombination med leggings...
SKAPA SJÄLV STILEN
Härlig och användbar enkel klänning. Kan användas utan
något under eller på kalla dagar i kombination med en blus
och leggings. Flickorna älskar den. Speciellt om man använder ett fint tyg eller spännande dekorationer...
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 140 / 150 / 160 / 170 cm
Resår - 25 mm bred
Knappar - 2 st
Ev. vlieselin - om extra förstärkning behövs.
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.
MÖNSTER DELaR
1. ok	
x2
2. kjol
x2
3. hängsle	
x4
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SÖMNAD AV AXELBANDSKLÄNNING
Om du valt att sy klänningen i stickat tyg, måste du komma
ihåg att sy alla sömmar med stretchsöm.
1. 	Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
Sy ihop kjolens sidosömmar, räta mot räta. Pressa isär
sömsmånerna. Vik och pressa nedre kantens fålltillägg
2 cm mot avigan. Sticka fast uppviket 1,5 cm upp.
Sy ihop hängslena två och två, räta mot räta - kom ihåg
att lämna en öppning för vändning. Vänd ut rätsidan,
pressa dom fina och kantsticka dom 2 mm in hela vägen
runt.
2.	Okdelarna nålas, räta mot räta, och sys ihop i övre kanten
med hängslena på placerade mellan lagren.
Vänd rätsidan uttåt och pressa den övre kanten fin.
Kantsticka längs den övre kanten 2 mm in.
Sy kanalens stickning på ryggdelens ok.
Klipp en resår på 24/26/28/30 cm. Dra igenom resåren
genom kanalen och sy fast den i bägge ändar vid slutet
av kanalen med en lodrät stickning.

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.

3. Sy en rynktråd i kjolens övre kant. Rynka kjolen så den
passar till omkretsen på oket. Nåla kjolen på okdelen, räta
mot räta, och sy fast det. Pressa sömsmånerna uppåt mot
okdelen och kantsticka fast det 2 mm upp. Sy knapphål i
hängslena och sy fast knapparna på okdelens framsida.

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.

TIPs SMOCKRYNKNING
Det bakre okets rynkning kan istället göras med smockrynkning. Uteslut den breda ryggresåren och kanalen. Byt ut
symaskinens undertråd till gummitråd och sy istället några
vågräta sömmar med ca.1cm mellanrum på bakre oket. Då
rynkas tyget med en snygg smockeffekt. Gör alltid ett prov
så att du är säker på att inställningen på maskinen passar till
tygvalet så att du får en fin rynkeffekt. Är bäst till tunna tyger.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

IDÉ DETALJ
Framhäv de enkla linjerna i snittet genom att sy en spets eller
ett dekorband i klänningens skärning eller övre kant.

designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

