Sömnadsbeskrivning Tält (”Tälta”)

@merete_syr

Sys av t ex vävt bomullstyg. Tyget får 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 mönsterdelar.

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

Du behöver även 5 mm brett band (ca 60 cm, som
knytband till tältöppningen), 1 - 2 cm brett band (t ex
ripsband, ca 90 cm, för att göra öglor att ha tältpinnarna
i) och tältpinnar. Man kan göra det breda bandet själv,
mer info finns sist i sömnadsbeskrivningen.
Tältpinnarna (2 st) skall vara 104 cm långa och ca 4-6
mm i diameter. De skall antingen vara böjliga (t ex
fiberstänger eller ballongpinnar) eller förböjda (t ex
pallkragsbågar). Mer info om hur man får rätt längd
längre ner i beskrivningen.
Tältpinnar av pallkragsbågar blir allra mest stabilt, men
det är ju en metallpinne så passar inte till små barn.

Börja med att göra den sidopanel där öppningen är:
3. Sicksacka eller overlocka sidorna och nederdelen av
dörren samt den raka långsidan på sidodelarna.
(Man kan istället börja med att overlocka eller
sicksacka alla sidor på alla delar, det funkar också.)

4. Vik in 10 mm fåll på de sicksackade delarna och sy
fast med raksöm.

5. Lägg dörren och sidodelarna mot övre delen (räta
mot räta) enligt bild. Sidodelarna skall ligga överst.
Klipp till 2 st 30 cm långa band, ca 5 mm breda. Lägg
in banden ca 5 cm från skarven enligt bild. Halva
bandet (15 cm) skall sticka ut. Sy ihop med raksöm.
15 cm

6. Vik upp banden enligt bild. Sicksacka eller overlocka.

7. Sicksacka eller overlocka ovankanten av nederdelen.

8. Lägg räta mot räta enligt bild och sy ihop med
raksöm.

9. Sicksacka eller overlocka.

10. Vik ner och sy med raksöm. Sy ner andra sömmen
på samma sätt.

11. Närbild.

12. Så här skall det se ut nu.

13. Pressa på mellanlägg på fickan.

14. Vik in 10 mm i varje kortände.

14. Vik räta mot räta enligt bilden och sy ihop ena sidan.

15. Trimma sömsmånen enligt bild.

16. Vräng och peta ut hörnet. Gör tre till likadana.

17. Ta fram en sidodel. Markera var öglor och ficka skall
sitta om du inte redan gjort det. Det är enklast om du
gör markeringen på rätsidan. Klipp till 42 mm långa
bitar av 1 – 2 cm brett band. Dubbelvik dem. Fäst dem
med knappnålar på sidodelens rätsida. Fäst en ficka
längst ner på samma sätt (fickans öppning skall vara
upp mot spetsen på sidodelen).
18. Lägg en annan sidodel ovanpå, räta mot räta. Fäst
med nålar. Sy fast med raksöm OBS: Lämna 7 mm
osytt längst upp i spetsen. Sicksacka.

19. Närbild av toppen

20. Sy fast nästa sidopanel på samma sätt (inkl öglor
och ficka). Se till att det passar i toppen.
Sy fast alla paneler på samma sätt.

21. Lägg golvdelens AVIGSIDA mot den smala delens
RÄTSIDA. (Detta är för att få den fina sidan upp på
golvet.)

22. Sy ihop med raksöm. OBS: Lämna 7 mm längt ut i
varje ände osytt.
Sy runt om hela golvet på samma sätt.
Sicksacka.

23. Så här skall det se ut nu.

Tältpinnar gjorda av ballongpinnar:
24. Till varje tältpinne behövs 3 st
ballongpinnar. För att sätta ihop dem gör
man så här:

25. Klipp av två 10 cm bitar från en av pinnarna.
Klipp upp de korta bitarna på längden. Klipp
bort så mycket att du precis kan göra nästa
punkt. (Hur mycket det är beror på
ballongpinnen, jag behövde klippa bort en
fjärdedel för en sorts pinne och halva för en
annan sort.)

26. Trä in halva ena korta biten i en av de långa.

27. Trä på en annan lång pinne.

28. Tejpa över anslutningen. Sätt ihop alla tre
långa bitar på detta sätt.

29. Klipp av så att den blir 104 cm lång. Gör en
till likadan.

Tältpinnar gjorda av pallkragsbågar:
30. Såga av lika mycket i varje ände så att den
blir 104 cm lång. Till detta behövs en bågfil
(finns billiga på t ex Biltema) och ev en tving
för att hålla fast medan du sågar. Fila till där
du sågat så att det inte är vassa kanter.
Tältpinnar gjorda av fiberstänger:
31. Kapa fiberstången med en kniptång (eller
såga av den) så att den blir 104 cm lång. Om
du sågar kan du tejpa runt stången där du
skall såga för att hindra att det flisar sig. Är
det flisigt efteråt, linda med tejp. Obs: fila
INTE änden utan att använda handskar.
32. Det behövs två tältpinnar.

33. Vräng tältet så att fina sidan kommer utåt.
Trä in pinnen genom alla öglorna och sätt
den i fickorna i varje ände.
Trä andra pinnen under den första i toppen
av tältet så är det lättare att få i den.

34. Färdigt!

Variant:
Här har jag gjort eget band till öglorna av samma
tyg som själva tältet.
Rekommenderas endast om man har en riktigt
stark symaskin, det blir väldigt många lager att
sy igenom.
1. Klipp till en remsa 90 x 5 cm.

2. Vik in 1 cm på varje långsida. Pressa.

3. Dubbelvik. Pressa.

4. Nåla.

5. Sy raksöm 1 mm från båda kanterna.

6. Klipp upp i 42 mm långa bitar.

