Sömnadsbeskrivning heldress (”Babyhjälte”) @merete_syr
Licens
Du får ej kopiera mönstret och dela med andra.
Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga
produkter gjorda av detta mönster.
www.meretesyr.se
1. Du behöver dessa två mönsterdelar. (Här har
jag lagt ihop framstycket och bakstycket, obs
att man då måste ta bort 7mm sömsmån vid
axeln på båda delarna.)

2. Om du har ett tyg som inte har så tydlig
riktning så kan du klippa ut hela dressen i ett
stycke (förutom benmuddarna).

3. Då ser den ut så här när den är utklippt. Hoppa
över steg 4-5.

4. Om du har ett tyg med tydligt ”upp och ner”
(eller om du bara har små tygbitar) så
använder du mönsterdelarna som de är.

5. Sy ihop axelsömmarna.

7. Bandkanta ärmarna och kring halsringningen
mm enligt bild.

8. Vik dressen räta mot räta. Vid grenen skall
bandkanterna ligga ovanpå varandra. Fäst med
limpenna eller nålar.

9. Sy sidosömmarna och grensömmen. (Om
dressen har korta ben som skall bandkantas så
sys först sidosömmarna, sedan kantas benen,
sedan sys grensömmen.)

Det finns flera olika sätta att sy
ihop kantband på, här visar jag
ett exempel.
10. Sy ihop sidosömmen med
overlock tills du kommer nästan
fram till kantbandet.

11. Sy resten av sidosömmen med
förstärkt raksöm på
hushållsmaskin.

12. Klipp av ena kantbandet nära
sömmen.

13. Vik över den återstående
kantbandsänden och fäst med
limpenna.

14. Sy fast med förstärkt raksöm.

15. Klipp av den återstående
kantbandsänden nära sömmen.

16. Nu skall det se ut såhär.

17. Klipp ut benmuddarna. De är
tänkta att vara i muddtyg eller
interlock, använder du vanlig
jersey bör de göras något
bredare.

18. Vik dem dubbla på längden, med
slätaste sidan inåt.

19. Sy ihop.

20. Vik dem dubbla med rätsidan ut.

21. Fäst ihop kanten med limpenna.

22. Lägg mudden inuti benet och fäst
med limpenna. Sömmen på
mudden skall vara mot byxans
grensöm.

23. Sy ihop. Lättast är att sy på
hushållsmaskin ”inuti” mudden
enligt bild.

24. Vräng. Sätt i knappar eller
kardborreband.

25. Färdigt!

