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Sys av t ex tunt täckjackstyg, softshell, fleece eller
liknande. Tyget behöver inte vara stretchigt.

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 skall ha dessa två mönsterdelar.
Välj rätt storlek för din docka.
OBS att Rubens Kids (36 cm) och Rubens Barn (45
cm) båda skall ha största storleken.

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar.

Du behöver även 5 mm brett resårband och en
dragkedja som är minst 37, 36, 32 alt 28 cm lång
(beroende på vilken storlek du skall sy). Dragkedjan
behöver inte vara delbar.
Börja med att sy i dragkedjan:
3. Sicksacka eller overlocka enligt bilden. Om du syr i t
ex softshell behövs inte detta eftersom det inte
repar upp sig.
(Om du syr i ett stretchigt tyg kan du pressa på en 2
cm bred remsa av tunt mellanlägg på framkanterna
så blir det lättare att sy i dragkedjan utan att tyget
drar sig.)

4. Lägg dragkedjan mot ena framstycket räta mot räta.
Fäst med nålar enligt bild. Sätt nålarna i den sidan
av dragkedjan som du INTE skall sy i så blir det
lättare.

5. Lägg början av själva dragkedjan minst 7 mm från
kanten.

6. Nu vill vi komma åt att sy en raksöm mycket nära
dragkedjan. Därför byter vi till en pressarfot för
dragkedja. Så här ser min ut till Pfaff Ambition
Essential. (Kolla symaskinens instruktionsbok.)

7. Sätt pressarfoten i vänstra läget och flytta
nålpositionen så långt till vänster som möjligt. Man
kan inte justera nålpositionen på alla maskiner, man
får göra så gott det går. Sy sedan en raksöm så nära
dragkedjan som möjligt, fäst i början och slutet av
sömmen.

8. Så här skall det se ut. (Jag har sytt med vit tråd för
att det skall synas bra i beskrivningen, det blir
snyggare att sy med matchande tråd.) Jag tycker
det är svårt att sy precis vid löparen, så jag syr i två
steg. Först syr jag nästan fram.

9. Närbild.

10. Sedan öppnar jag dragkedjan och syr resten.

11. Vänd på arbetet och sy ner med raksöm nära
dragkedjan.

12. Lägg nu andra sidan av dragkedjan räta mot räta
mot andra framstycket. Sy med raksöm så nära
dragkedjan som möjligt.

13. Vänd på arbetet och sy ner med raksöm nära
dragkedjan.

14. Lägg framsidan och baksidan räta mot räta och
sy ihop med raksöm.

15. Klipp av den del av dragkedjan som sticker ut.

16. Sicksacka. Eftersom jag syr i softshell behöver
bara den avklippta delen av dragkedjan
sicksackas.

17. Lägg de två huvdelarna räta mot räta och sy
ihop den rundade delen med raksöm. Sicksacka.
Sicksacka även

18. Nu skall huvan sys på. Lägg huvan (längsta
delen) mot öppningen på andra delen, räta mot
räta, och nåla fast.

19. Sy ihop med raksöm på hushållsmaskin. Sy lite
fram och tillbaka över dragkedjan så att det
sitter fast bra. Sicksacka.

20. Vräng.
21. När du drar ihop dragkedjan skall det nu se ut
ungefär så här. Här sticker det ut lite olika
mycket av huvan utanför dragkedjan på de
olika sidorna, det skall vara ca 15 mm som
sticker ut, jämna till vid behov. Sicksacka.

22. Vik in huvan så att den går jäms med kanten
fram på jackan. Det skall bli ett ca 15mm invik.
Fäst med clips.

23. Sy fast med raksöm ca 12 mm från kanten.

24. Trä i resårband i huvan.

25. Sy fast i ena änden genom att sy fram och
tillbaka med raksöm några gånger. Sy i skarven
mellan huva och nederdel så syns det inte så
mycket.

26. Så här ser det ut på insidan.

27. Dra åt lite. Har du dockan kan du dra åt så
mycket du önskar själv, annars är ca 15 cm ett
bra mått. Sy fast andra änden på samma sätt.
Klipp av utstickande resårband några
millimeter från sömmen.

28. Färdigt!

