
designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

A-Top - 30202 
kids 4 - 10 ÅR

Söt och superenkel top med bandknytning.
Snygg A-modell med god rörelsefrihet.
Festlig och fin som top, klänning eller dress.
Gärna i kombination med både t-shirt och leggings...

SKAPA SJÄLV STILEN 
supersöt, enkel top i a-modell, som är snabb att sy. Med fint 
knytband på axeln och oändliga möjligheter till variation. 
använd den som sommartop eller i längre klänningsmodell 
som elegant festplagg. gör den som en enkel dress eller i 
andra spännande kombinationer. stor rosett, smala knyt-
band, fina veck eller kantad med roligt kantband...

MATERIALFÖRSLAG
Modellen passar bra till stickade och vävda tyger i tunn eller 
medel kvalitet.

DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 55 / 60 / 65 / 70 cm
Knytband - max 1,5 cm bred x 115 / 120 / 125 / 130 cm
Ev. dekoration - om du önskar dekorera toppen
Alternativ tygbredd
Tyg - 110 cm bred x 110 / 120 / 130 / 140 cm

MÖNSTER DELAR
1. fraMstYCke/bakstYCke & x 2

SÖMSMÅN
Övre kant 2,5 cm
Nedre kant 3 cm
Ärmöppning 0,75 cm
Sidosöm 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. klipp ut.

IDÉ elastiskt knYtband
toppen är superenkel att få av och på, om du istället an-
vänder ett resårband som knäppning. dra resåren genom 
kanalerna. anpassa storleken. sy ihop det till en ring och dra 
in sömmen inuti kanalen så att den är dold. sticka ev. fast 
resåren mitt bak.

SÖMNAD AV A-TOP
kOM ihÅg, sy alla sömmar med stretcshöm, om du har valt 
ett stickat tyg.

1.  Overlocka/zickzacka alla kanter. sy sidosömmarna, räta  
 mot räta. Pressa isär sömsmånerna.
 Vik och pressa ärmöppningarnas kanter 0,75 cm mot  
 avigsidan. sticka fast kanterna 0,5 cm in.
  
2. Vik och pressa de övre kanternas sömsmån 2,5 cm mot  
 avigsidan. sticka fast de övre kanterna 2 cm in - var 
 uppmärksam på att sömsmånens sidor är aningen mindre
  än framstycke  och bakstycke, så att sömsmånen inte är  
 synlig från rätsidan. (se steg för steg foto)
 
3.  klipp ett knytband på 115/120/125/130 cm.
 dra knytbandet genom den övre kantens två kanaler och  
 knyt en rosett på ena axeln som knäppning.
 Vik och pressa den nedre kantens sömsmån 3 cm mod  
 avigan. sticka fast den nedre kanten 2,5 cm in.

BRETT KNyTBAND
så här syr du ditt eget knytband av tyg. se variationssidan.

1.  Vik och pressa knytbandet längs vikningslinjen, räta mot  
 räta. sy ihop bandet längs kanterna - kom ihåg att lämna  
 en öppning för att kunna vända bandet. Vänd knytbandet  
 genom öppningen så att rätsidan kommer ut och pressa  
 bande fint. sy ihop öppningen för hand eller på maskin,  
 eller sy en kantstickning hela vägen runt bandet 2 mm in,
 så får du automatiskt både öppningen ihopsyd och en  
 snygg avslutning. kOM ihÅg att anpassa storleken på den  
 övre kantens sömsmån så att det breda knytbandet får  
 plats...

TIPS hÅll Ordning PÅ knYtbandet

Om du önskar undvika att knytbandet åker ut när toppen an-
vänds, så kan du sy fast det med en liten lodrät söm mitt bak.

hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk
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