MINIKREA / ANORAK 30500

anorak - 30500
KIDS 4 - 10 ÅR
Skön och praktiskt anorak i enkelt snitt med huva och
stor ficka. God passform och rörelsevidd.
Kan sys med foder eller ännu enklare utan foder.
SKAPA SJÄLV STILEN
Enkel modell som är superenkel att sy, om du gör den i
enkelt lager med råa kanter i ex. ullfilt eller fleece.
Eller varm och läcker med foder. Praktiskt och tufft till
pojkarna. Sött och dekorerat till flickorna.
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
medel och kraftig kvalitet.
DU BEHÖVER
Yttertyg - 140 cm bred x 120 / 130 / 140 / 150 cm
Fodertyg - 140 cm bred x 120 / 130 / 140 / 150 cm
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.
MÖNSTER DELaR
Yttertyg			
1. frAMSTYCKE  x 1		
2. baKstyCKE
 x 1		
3. ärm	
 x 2		
4. huva	
 x 2		
5. ficka	
x1

Fodertyg
1. frAMstycke	
2. BAKstycke	
3. ärm		
4. huvA		
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SÖMNAD AV ANORAK
Kom ihåg, sy alla sömmar med stretchsöm, om du valt ett
stickat tyg.
Pressa isär sömsmånerna från varandra allt eftersom.
Anorak med foder
1. Overlocka/ziczacka fickans råa kanter.
	Vik och pressa fickans sömsmåner 1 cm mot avigan.
Sticka fast ficköppningen 0,5 cm in.
Nåla fast fickan på yttertygets framstycke.
Sy fast fickan längs kanten 2 mm in.
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x1
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SÖMSMÅN
Yttertyg			
Fodertyg
Nedre kant och ärmavslut 4 cm	Nedre kanter
Alla andra kanter 1 cm			
klipps utan sömsmån
			
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 tyg med
luggriktning som sammet eller velour. Vackraste färgnyansen
fås när luggriktningen är vänd uppåt. Var också uppmärksam
på ev. motivriktning vid användning av mönstrat tyg.
Klipp ut.

2. Sy ihop anorakens yttertyg och foder var för sig på
följande sätt - Sy axelsömmar, räta mot räta.
Sy ärmarna i ärmhålen, räta mot räta.
Sy ärm- och sidsömmar, räta mot räta.
Sy ihop huvdelarna, räta mot räta.
Nåla och sy ihop anorakens och fodrets huvor i
framkanten, räta mot räta.
	Vänd ut rätsidan och pressa kanterna fina - kantsticka ev.
huvans främre kant 2 mm in så att fodret hålls på plats.
3. Nåla och sy fast huvan i halsöppningen mellan anoraken
och fodret, räta mot räta. Vänd ut rätsidan så att fodret nu
är på plats inuti anoraken.
	Ärmarnas och nedre kantens dubbla uppvik viks och
pressas, först 2 cm och därefter 2 cm igen mot avigan, så
att uppviket viks runt fodrets kanter.
Sticka fast uppviket längs kanten.
Anorak utan foder
Följ punkt 2.
Sy därefter fast huvan i halsöppningen, räta mot räta.
Låt kanterna vara råa eller sy ett kantband eller dekorband
längs med kanten.
TIPs FORSTÄRKNING AV FICKÖPPNING
Sy en tät zick-zack-stickning i hörnen vid ficköppningen.
Använd ev. en kraftigare tråd i en glad kontrastfärg så blir det
en del av designens uttryck.

designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

