Sömnadsbeskrivning Badrock (”Plask”) @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 dessa fem mönsterdelar.
Ärmarna, framstycket och huvan läggs på dubbelvikt tyg så
att delarna blir spegelvända.
Badrocken är tänkt att sys i stumt tyg, t ex en återbrukad
handduk i ganska tunn frotte. Beskrivningen är skriven för
detta. Men det funkar även med stretchigt tyg (obs, välj
isåfall stretchiga sömmar.)
När du klippt ut skall du ha dessa nio delar: två framstycken,
ett bakstycke, två ärmar, två delar till huva och två fickor.
Markera insnitten på avigsidan på alla delar till huvan.

Sy de fyra axelsömmarna. Sy ihop med raksöm, sickacka
sedan. Alternativt sy med overlock. De längre delarna av
ärmarna skall vara mot bakstyckena. OBS: Jag har här
använt den öglade sidan av frotten som rätsida. (Det är
förstås valfritt, nämner det för att undvika missförstånd.)

Sicksacka eller overlocka ärmsluten. Vik upp 1 cm och sy fast
med raksöm. Syr du i frotte syns inte sömmen så tydligt, då
funkar det bra att sy från avigsidan vilket gör det lättare att
se att vikningen ligger rätt och att du syr på rätt ställe.

Sy sidosömmarna. Vik axelsömmarna åt olika håll så att det
inte blir för tjockt.
Om du har hushållsmaskin (=vanlig symaskin): Sy ihop med
raksöm, klipp rent vid axelsömmarna, sy med sicksack.
Om du har overlock: Sy ihop som vanligt.

6.

7.

8.

9.

Sicksacka eller overlocka längst ner på badrocken.
Vik upp 1 cm och sy fast med raksöm.

Sy ihop delarna till huvan enligt bild, med raksöm
+ sicksack eller med overlocksöm.

Sy de två insnitten på huvan.

Nåla ihop huvan och badrocken, räta mot räta.
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Sy ihop med raksöm + sicksack eller
overlocksöm.

Jämna till, t ex där huvan möter
badrocken. Sicksacka eller overlocka
framkant inkl huva. Vik in 1 cm och sy
fast med raksöm.

Vik in de två långsidorna på fickorna
7mm och sy ner med raksöm. Vik även
ner ovansidan 7mm och sy ner med
raksöm.

Lägg fickan räta mot räta mot
badrocken och fäst med en nål.

Sy fast med raksöm.
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Vik upp fickan och fäst med en nål.

Sy fast tre sidor med raksöm (sy inte
fast den övre kanten). Sy längst ut på
fickan, nära kanten.

Fixa till ett skärp. Syr du av en gammal
handduk så är kanten på handduken ett
bra tips. Annars kan en snodd vara fin.
Eller sy din egen av en 4cm bred
tygremsa som du viker på längden räta
mot räta, syr ihop och vränger.

Färdigt!

