No. 5 ÅRHUS

Homemade and well fitted
Post et billede, jeg vil elske at se hvad du har kreeret.
Brug en af disse sociale medier.

#howtodofashion
Instagram: @howtodofashion
Facebook: facebook.com/howtodofashion
Pinterest: pinterest.com/howtodofashion/

Tillykke med dit nye
HOW TO DO FASHION
snitmønster.

Dette mønster består af tre versioner. To kjoler og en bluse, alle inspireret af 1940’ernes feminine
kvinde. Du finder alle modeller på dit mønsterark.
Når du læser denne syvejledning vil du støde på dette tegn
Når du ser det så kan du på hjemmesiden i den online syvejledning finde meget mere hjælp.
Hvis du har en tablet eller en smartphone kan du med fordel følge den online syvejledning, der
er alt samlet.
Rigtig god sylyst
De bedste hilsner Nanna

Tilretning:

Jeg anbefaler, at du altid laver en prøvemodel, før du klipper ud i det rigtige stof. Så
kommer dit hjemmesyede tøj til at sidde helt perfekt. På hjemmesiden under tilretninger kan
du finde en tilretningsguide.
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Du skal bruge

Valg af materiale:
Du kan bruge alle typer af fastvævet metervare til begge modeller. Uld og uld blandinger
er meget velegnet. Det vil dog give et meget forskelligartet udtryk alt efter hvilke stof du
vælger. Ingen af modellerne egner sig til jersey.

Version 1:
• Stofbredde 140 cm
o Str. 34-40 2,7 mtr.
o str. 42-48 3,3 mtr.
• Stofbredde 110 cm
o Str. 34-40 4 mtr.
o str. 42-48 5 mtr.
• 25 cm. foer
• Tråd
• lynlås 35 cm.
• lille stykke vlieseline

Version 2:
• Stofbredde 140 cm
o Str. 34-40 1,4 mtr.
o str. 42-48 1,7 mtr.
• Stofbredde 110 cm
o Str. 34-40 2,2mtr.
o str. 42-48 2,75 mtr.
• Tråd
• lynlås 35 cm.
• lille stykke vlieseline

Version 3:
• Stofbredde 140 cm
o Str. 34-40 2,2 mtr.
o str. 42-48 2,4 mtr.
• Stofbredde 110 cm
o Str. 34-40 3,75 mtr.
o str. 42-48 4,25 mtr.
• 50 cm. foer
• Tråd
• lynlås 35 cm.
• lille stykke vlieseline

Klippevejledning

På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på
klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version.

OBS! Mønsterdel E er spejlet på et stykke papir, så den ikke behøver, at blive klippet til fold.
OBS! Mønsterdel C skal også klippes i foer og mønsterdel D bliver klippet x 4

Klippevejledning

OBS! Mønsterdel E er tegnet over
og foldet ud i MF-/MB-linjen. På den
måde er det nemmere at klippe
OBS! Mønsterdel G skal også klippes
i foer og mønsterdel D bliver klippet
x4

OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med
mindre andet er noteret.
Når du støder på dette tegn
kan du finde tips, tricks og
vejledning i den online syvejledning

1. Start med at klippe alle dele ud.
2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.

4. Overlock/zig zag alle de lange sider på skørtet.
5. Overlock/zig zag MF-sømmen og sidesømmen på overdelen.

Sy underdelen:
6. Sy skørtet sammen i de lange sømme. Vær opmærksom på hakkerne, de bruges som
hjælp til at sy skørtet rigtigt sammen. Sy et forstykke og et bagstykke.
7. Sy for og bagstykke sammen i den ene sidesøm.

NOTE:
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Version 1

3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på din overdel på både for- og bagstykke.
Dette gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, samt at den holder bedre og bliver pænere.

8. Sy ca. 20 cm sammen fra bunden og op i den anden sidesøm. Dette er venstre side søm.
9. Læg underdelen op, ved at folde 0,5 cm x 0,5 cm. Det er nemmest at stryge det op og kun
sætte lidt nåle for at holde oplægningen på plads.

Version 1

10. Sy langs kanten af oplægningen

Sy overdelen:
11. Sy de 4 indsnit på bagstykket, sy ret mod ret.
12. Sy de to forstykker sammen i nakken, sy ret mod ret.
13. Sy nakken sammen ved at placere for og bagstykke ret mod ret.
14. Klip hakker i nakkens hjørner på forstykket, så stoffet kan vendes og skuldersømmene
kan syes.

NOTE:
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15. Sy skulder sømmene i både højre og venstre side.
16. Fold læg på forstykkerne efter pilen på mønstret. Læggen er åben nede fra, på retsiden.
17. Placér de to foldede for stykker oven på hinanden ret mod ret. Nål dem sammen, så
læggene passer smukt over hinanden.
18. Sy MF sammen fra bunden og op til, hvor lægget stopper.
19. Overlock/zig zag nakke/skulder søm, alle lag sammen.

Version 1

20. Fold kraven ind i halsen og hæft den fast i nakkesømmen, så den bliver nede.
21. Sy underdelen og overdelen sammen i taljen, ret mod ret. Kjolen skal stadig være
åben i venstre sidesøm.
22. Overlock/zig-zag talje sømmen,
alle lag sammen.

23. Sy lynlås i venstre sidesøm. Lynlåsen skal starte 4 cm. nede under arm.
24. Sy resten af sidesømmen - både over og under lynlåsen
NOTE:
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Sy ærmerne:
25. Placér foer ærmet på retsiden af stofærmet og sy det sammen i bundlinjen.

Version 1

26. Fold foeret op og lav en kantstikning på foeret for at holde sømrummet nede.

27. Sy ærmerne i, ved at nåle dem fast i
ærmegabet. Under armen skal de to ender,
efter hakket overlappe hinanden.
28. Overlock/zig zag ærmerne rundt i ærmegabet.

NOTE:
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OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med
mindre andet er noteret.
Når du støder på dette tegn
kan du finde tips, tricks og
vejledning i den online syvejledning

1. Start med at klippe alle dele ud.

2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.
3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på overdelen på både for og bagstykke. Dette
gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, at den holder bedre og bliver pænere.
4. Overlock/zig zag alle sidesømme på underdelen af toppen.
5. Overlock/zig zag MF-sømmen og sidesømmen på overdelen.

Sy underdelen:
6. Sy underdelen sammen i den ene sidesøm.

Sy overdelen:
7. sy de 4 indsnit på bagstykket, sy ret mod ret.
8. Sy de to forstykker sammen i nakken, sy ret mod ret.

10. Klip hakker i nakkens hjørner på forstykket, så stoffet kan vendes og skuldersømmene
kan syes.

NOTE:
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Version 2

9. Sy nakken sammen ved at placere for og bagstykke ret mod ret.

11. Sy skulder sømmene i både højre og venstre side.
12. Fold læg på forstykkerne efter pilen på mønstret. Læggen er åben nede fra, på retsiden.
13. Placér de to foldede for stykker oven på hinanden ret mod ret. Nål dem sammen, så
læggene passer smukt over hinanden.
14. Sy MF sammen fra bunden og op til, hvor lægget stopper.
15. Overlock/zig zag nakke/skulder søm.

16. Fold kraven ind i halsen og hæft den fast i nakkesømmen, så den bliver nede.
17. Sy underdelen og overdelen sammen i taljen, ret mod ret. Kjolen skal stadig være
åben i venstre sidesøm.

Version 2

18. Overlock/zig-zag talje sømmen, alle lag sammen.

19. Sy lynlås i venstre sidesøm. Lynlåsen skal starte 4 cm. nede under arm.
21. Læg blusen op med en kjolesøm.
22. Samme søm skal laves på ærmerne, sy sømmen langs kanten.
NOTE:
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23. Nål ærmerne i. Start med at sætte skulder bag (den store af dem) fast, nål
derefter ned til sidesømmen og så den anden skulder.
24. Sy ærmerne fast.
25. Overlock/zig zag ærmerne rundt i ærmegabet.

Version 2

NOTE:
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OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med
mindre andet er noteret.
Når du støder på dette tegn
kan du finde tips, tricks og
vejledning i den online syvejledning

1. Start med at klippe alle dele ud.
2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.
3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på din overdel på både for- og bagstykke.
Dette gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, samt at den holder bedre og bliver pænere.
4. Overlock/zig zag alle de lange sider på skørtet.
5. Overlock/zig zag MF-sømmen og sidesømmen på overdelen.

Sy underdelen:
6. Sy skørtet sammen i de lange sømme. Vær opmærksom på hakkerne, de bruges som
hjælp til at sy skørtet rigtigt sammen. Sy et forstykke og et bagstykke.

Version 3

7. Sy for og bagstykke sammen i den ene sidesøm.

NOTE:
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8. Sy ca. 20 cm sammen fra bunden og op i den anden sidesøm. Dette er venstre side søm.
9. Læg underdelen op, ved at folde 0,5 cm x 0,5 cm. Det er nemmest at stryge det op og kun
sætte lidt nåle for at holde oplægningen på plads.
10. Sy langs kanten af oplægningen

Sy overdelen:
11. Sy de 4 indsnit på bagstykket, sy ret mod ret.
12. Sy de to forstykker sammen MF op til øverste hak.
13. Sy skulder sømmene i både højre og venstre side.
14. Alt dette gøres også på foeret.
15. Placér foer- og stofdelen, så de ligger ret mod ret. Sy halskanten hele vejen rundt.
16. Sy kantstikning i halskanten og klip hakker.
17. Sy ærmegabene og lav derefter en kantstikning.
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Version 3

NOTE:

18. Overlock/zig zag sidesømmene på
overdelen.
19. Sy højre sidesøm sammen.
20. Sy underdelen og overdel sammen i
taljen. Kjolen skal stadig være åben i venstre side søm.
21. Overlock/zig-zag talje sømmen, alle lag
sammen.

22. Sy lynlås i venstre sidesøm. Lynlåsen skal
starte 4 cm. nede under arm.
23. Sy resten af sidesømmen, både over
og under lynlåsen.
24. Sy de 3 strop stykkerne. Fold dem på
midten, så de ligger ret mod ret og sy den
lange side sammen.
25. Vend og stryg dem fine.
26. Overlock/zig zag enderne af stropperne.

Version 3

27. Forstykket skal rynkes mellem hakkerne. Sy en rynketråd mellem hakkerne på hver
side af MF sømmen.

NOTE:
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28. Rynk forstykket sammen til ca. 2,5 cm.
29. Sy den ene strop fast lige under rynkerne.
30. Fold derefter stroppen rundt om rynkerne og sy den fast på bagsiden.
31. Fold og sy de to andre stropper rundt om skulderstropperne.
32. Tag kjolen på og justér stropperne, så det sidder fint.

17

Version 3

NOTE:
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