Sömnadsbeskrivning Vårjacka/kappa med huva (”Vårsol”)
@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
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Du behöver fyra mönsterdelar. Här visas mönsterdelarna för
jacka med rundad huva. Välj spetsig eller rundad huva.
Kappan sys på samma sätt som jackan, men välj det långa
fram- och bakstycket.
Ärmarna, bakstycket och huvan läggs på dubbelvikt tyg så att
delarna blir spegelvända.
Huvan kan göras fodrad eller ej fodrad. Här visas hur jackan
sys med fodrad huva.
För framstyckena finns valet rakt eller rundat hörn. Det raka
hörnet är lättare att kanta. Se punkt 16 för info om hur du
kantar det raka hörnet.
När du klippt ut skall du ha dessa nio delar: två framstycken,
ett bakstycke, två ärmar, två ytterdelar till huva och två
foderdelar till huva. Markera insnitten på avigisdan på alla
delar till huvan.

Sy de fyra axelsömmarna. De längre delarna av ärmarna skall
vara mot bakstyckena.

Bandkanta ärmslut.

Sy sidosömmarna och fäst kantbandsändarna. Lämna en liten
bit osydd längst ner på ena sidan. (Detaljerad beskrivning av
hur man fäster kantbandsändar finns i
sömnadsbeskrivnineng för ”Vårklänning med klockad kjol”.)
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Sy alla insnitt på huvan.

Sy ihop delarna till huvan enligt bild, t ex med
förtärkt raksöm eller med overlocksöm.

Klipp rent sömsmånen ca 3-4mm från sömmen
(utgår om du sytt med overlock).

Nu skall huvan sys på. Lägg räta mot räta för
utsidan av huvan. Fäst med limpenna eller nålar.

Nu är det dags för foder. Lägg huvans rätsida mot
jackans avigsida.
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Sy ihop med förstärkt raksöm.

Trimma sen ner genom att klippa ca
4mm från sömmen.

Fäst ihop huvdelarna kant i kant med
limpenna. Klipp så det blir jämnt runt
om, t ex där jacka möter huva.

Om du valt raka hörn framtill, fortsätt till
punkt 16.
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Bandkanta runt om. För tips om
bandkantning, se www.erikassyskrin.se
Fäst bandkantningen och sätt i knappar,
kardborreband eller hake-hyska.

Färdigt!

Om du valt det raka hörnet, kanta såhär:
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Kanta hela nederdelen. Klipp av
kantbandet jäms med framkanterna.

Kanta framdelen.

Fäst ner ändarna med limpenna.

Sy fast med förstärkt raksöm.

Klipp av flärpen på baksidan 1-2mm
från sömmen. Sätt i knappar,
kardborreband eller hake-hyska.

Färdigt!

