
KLänning - 30002 
KIDS 4 - 10 ÅR 

Söt och fin klassisk klänning med rena linjer och enkla 
detaljer. Riktigt god passform och rörelsevidd. Kan göras 
bedårande , elegant eller supertuff i käcka färger...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Fin klänningsmodell med många möjligheter.
Här kan man vara kreativ med dekorationer.
Använd velourband, spetskanter, broderier, ett par blommor 
eller stryk fast sommarfåglar eller strass på kjolen...
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 i tunn kvalitet.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 110 / 115 / 120 / 125 cm
Satinband - 4 mm bred till knäppning
Knappar - 2 st
Ev. vlieselin - om extra förstärkning behövs.
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
Yttertyg   Fodertyg
1. FräMrE oK  x 1  5. FoDEr/FrAM  x 1
2. bAKrE oK  x 2  6. FoDEr/bAK  x 2
3. Kjol/FrAM  x 1
4. Kjol/bAK  x 2

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 mönstrat tyg, där det är viktigt att mönsterdelarna 
ligger åt samma håll.
Klipp ut.

SÖMNAD AV KLÄNNING
 
1.  overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
 Sy rynktrådar i kjoldelens övre kanter. rynka så de passar  
 till okdelarna. Nåla och sy ihop dem, räta mot räta, och  
 pressa tillägget mot oket. Sy klänningens axelsömmar,  
 räta mot räta. Sy fodrets axelsömmar, räta mot räta.
 Pressa isär sömsmånerna. 

2. Klipp två trensar i satinband - anpassa trensens längd till
  knappen och nåla fast dem. Nåla fodret på klännigen,  
 räta mot räta, med trensarna mellan lagren.
 Sy ihop delarna längs mitt bak, i halsöppning och i bägge  
 ärmöppningarna. Klipp jack i de böjda sömsmånerna  
 och vänd ut rätsidan genom att dra bakstyckena igenom  
 vid skuldrorna. Pressa kanterna fina.
 Sy ihop kjoldelarna mitt bak upp till markeringen.
 Vik sidorna i fodret uppåt och sy fodrets och klänningens  
 sidsömmar, räta mot räta. 
 Pressa isär sömsmånerna och pressa fodret på plats.
 
3.  Vik den övre kjolens sömsmån upp mot okstycket, så att  
 det täcks av fodret. Från rätsidan sys en dold stickning  
 mitt i skärningen mellan oket och kjoldelen och i
 sidömmarna så att fodret hålls på plats.
 Vik och pressa klänningens nedre kant 2 cm mot avigan.  
 Nåla fast fålltillägget 1,5 cm upp.
 Sy fast knappar och ev. dekorationer.

TIPS ENKEl KNäPPNING AV KläNNING
Sy häktor mitt bak istället för trensar. Sy gärna med dubbel 
tråd, så de sitter fast ordentligt.
 
IDÉ ANVäND DINA TYGrESTEr
Dela upp kjolens mönsterdelar i små delar. Kombinera dina 
tygrester till en vacker mönstersammansättning, klipp ut, 
sy ihop delarna och få din egna unika design. Kom ihåg att 
lägga till sömsmån. 

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

DESIGNA DINA EGNA bArNKläDEr - HElT ENKEl - STEG För STEG

© MiniKrea 2011 - Mönsterskydd får inte kopieras
eller användas i kommersiellt syfte

MINIKREA / KJOLE 20002

© 2009 MiniKrea


