Sömnadsbeskrivning snurrklänning (”Lisa”) @merete_syr
Välj ett stretchigt tyg, t ex bomullsjersey.

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 tre mönsterdelar. De
översta är en del av mönstret för Alinjeklänning (avklippt vid den prickade linjen).

2. När du klippt ut skall du ha dessa fem delar:
två halvcirklar till kjolen, ett framstycke och
två bakstycken.

3. Sy ena sidosömmen. Använd overlock eller sy
med elastisk söm på hushållsmaskin.

4. Bandkanta längs nederkanten. Om man vill
kan man fålla istället, lägg i så fall till 10mm
sömsmån längst ner.

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

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

7. Klipp av ena kantbandet nära
sömmen.

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

9. Sy fast med förstärkt raksöm.

10. Klipp av den återstående
kantbandsänden nära sömmen.

11. Nu är kjoldelen färdig.

Vill du göra en snurrkjol (istället
för en snurrklänning) återstår nu
bara att sy fast en midjemudd. Se
sömnadsbeskrivning för mysbyxa
för att se hur man gör det.

12. Sy axelsömmarna.

13. Bandkanta ärmslut och
halsringning.

14. Klipp till ett 2cm brett mellanlägg
och stryk fast på båda bakstycken
enligt bild.

15. Vik mellanlägget på mitten, fäst
med limpenna och pressa.

16. Sy fast med förstärkt raksöm.

17. Sy sidosömmarna och fäst
kantbandsändarna precis som
tidigare.

18. Lägg knapplisten omlott.

19. Fäst ihop överdelen med
kjoldelen, räta mot räta med
sidosömmarna mot varandra. Om
du fäster med nålar och sedan
skall overlocka, se upp så att du
inte kör över nålarna!

20. Sy ihop.

21. Sätt i knappar eller
kardborreband baktill.

22. Färdigt!

