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Söt och fin liten spencerklänning till de små flickorna.
Enkelt snitt och god passform.
Superenkel att variera...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Enkel och trevlig. Skön liten spencerklänning till vardag och 
fest. Möjligheterna är många. Använd denim, sy en rynkad 
kant, dekorera med broderier eller sy ihop fina tygrester till 
en vacker och unik patchworkklänning...
På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan
använda för att variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG
Vävda tyger och stickade tyger i tunn och medel kvalitet.

DU BEHÖVER: EASY-modell
Tyg - 140 cm bred x 110 / 115 / 120 / 125 cm
Fodertyg - 140 cm bred x 35 cm till alla stl.
Knappar - 2 st
Ev. vlieselin - om extra förstärkning behövs.
ALTERNATIV TYGBREDD
Tyg - 110 cm bred x 140 / 155 / 170 / 185 cm
Fodertyg - 110 cm bred x 35 cm till alla stl.

MÖNSTER DELAR
Yttertyg Fodertyg
1. FRAMSTYCKE & x 1 3. FODER/FRAM & x 1
2. BAKSTYCKE & x 1 4. FODER/BAK & x 1

SÖMSMÅN
Nedre kanter 2 cm
Alla andra kanter 1 cm

RITNING AV MÖNSTER
Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.
Lägg mönsterpapper ovanpå och rita av.
Tillför därefter sömsmån.
Klipp ut mönstret.
Nu är mönstret klart att läggas på tyget.

TILLKLIPPNING AV TYG
Vik tyget längs trådriktningen. Lägg mönsterdelarna så att 
trådriktningen på tyg och mönster passar ihop.
Nåla fast mönsterdelarna med knappnålar, så de inte flyttar 
sig när du klipper.
KOM IHÅG, var extra uppmärksam på korrekt placering om 
du använder tyg med mönster eller luggriktning, som 
exempelvis velour, där det är viktigt att mönsterdelarna är 
lagda åt samma håll.
Klipp ut tyget.

SÖMNAD AV SPENcERKLÄNNING
KOM IHÅG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har valt
ett stickat tyg.
 
1.  Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
 Lägg foderdelarna på klänningsdelarna och sy ihop dom
 längs ärm- och halskanten, räta mot räta.
 Klipp jack i de böjda sömsmånerna och vänd ut rätsidan.
 Pressa kanterna.
   
2. Vik sidorna i fodret uppåt och sy fodrets och klänningens
 sidsömmar, räta mot räta.
 Pressa isär sömsmånerna och pressa fodret på plats.
 Sy en kantstickning längs den övre kanten 2 mm in.

3.  Vik och pressa klänningens nedre kant 2 cm mot
 avigsidan. Sy fast uppviket med 1,5 cm.
 Gör ev. samma sak med fodret.
 Från rätsidan sys en dold stickning i sidosömmen för att
 hålla fodret på plats.
 Sy knapphål och sy fast knappar. 

TIPS STICKNINGAR I BÖRJAR

Sy med kort stygnlängd. Sy ett par stygn åt gången, låt nålen
sitta kvar i tyget, lyft pressarfoten och vrid tyget lite. Sänk
pressarfoten och sy igen ett par stygn. Upprepa tills du har
sytt förbi det böjda stycket.

IDÉ KLÄDDA KNAPPAR
Gör ev. själv klädda knappar som en läcker detalj på 
klänningen. Om du tycker att knappar och knapphål är bes-
värliga så kan du också använda tryckknappar till klänningen.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk


