Sömnadsbeskrivning Bärsele för docka – standard (”Bära”)
Dockliften sys av icke-stretchigt material, t ex
vävt bomullstyg.

@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

1. Du behöver dessa mönsterdelar.

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar i bomullstyg.
Jag hade inte tillräckligt med mönstrat så jag tog
enfärgat till insidan.
Det behövs också 2 st 25 mm breda spännen.

3. Lägg de två delarna enligt bild räta mot räta och
nåla ihop.

4. Sy ihop enligt bilden (obs att vissa partier skall
lämnas osydda, se rödmakerade partier på bilden!)
Sy ej ihop vid
röda
markeringarna

5. Trimma sömsmånerna vid hörnen och klipp jack i
sömsmånen vid de kurvade delarna enligt blid. . Vik
ner sömsmånerna vid öppningen och pressa.

6. Vräng och pressa. (Nu är det en öppning kvar, den
sys ihop i punkt 29.)

7. Vik axelbandet räta mot räta och nåla.

8. Sy ihop med raksöm (långsidan samt ena kortsidan).
Vräng och pressa. Gör på samma sätt för det andra
axelbandet.
Om man inte vill vränga så kan man istället för åunkt
7-8 göra man göra axelbanden så här (9-11):

9. Vik in och pressa 7 mm längs ena långsidan och ena
kortsidan.

10. Vik in andra kortsidan och vik över den första, nåla.
OBS viktigt att bandet blir 25 mm brett.

11. Sy ihop med raksöm.

12. Sicksacka den kortsidan som ej är invikt.

13. Lägg den sicksackade änden av axelbandet under de
övre flärparna enligt bild. Det skall vara ca 1 cm
överlapp.

14. Sy fast på maskin, använd raksöm, sy tre sömmar på
varandra (fram – tillbaka – fram). Gör samma med
andra sidan.

15. Vik upp/ihop den delen som inte har snäppen.

16. Dra flärpen som har hopsydd ände genom ett
snäppe och lägg flärpen med osydd ände intill
snäppet enligt bild.

17. Vik över den övre flärpen och nåla fast.

18. Sy sedan fast med raksöm på samma sätt som
tidigare.

19. Närbild.
Gör likadant med andra sidan.

20. Klipp till en 9 cm lång bit av ett 5 mm brett
resårband.

21. Fäst resårbandets båda ändar i ”byxans” ändar, nära
snäppena. Fäst mitten av resårbandet på mitten av
”byxan”.

22. Sy fast ena änden. Dra ut resårbandet och sy fast
med raksöm. (Se sömnadsbeskrivningen för
badponchon i mönstersamling 28 för mer detaljerad
beskrivning av hur man syr fast resårband på detta
sätt.)

23. Så här skall det se ut nu.

24. Fäst axelbandet såhär.

25. Och vidare så här.

26. Likadant för andra sidan

27. Sätt i dockan.

28. Nu har du ”ryggsäcksvarianten” av
bärselen.

29. Du kan istället fästa banden i kors om du
vill. Då blir det så här.

