Sömnadsbeskrivning Docklift – lyxvariant (”Bära”)
Dockliften sys av icke-stretchigt material, t ex
vävt bomullstyg. För att behålla formen på
ett bra sätt när dockan bärs omkring behövs
också ett mellanlägg som styvar upp. Man
kan sy dockliften med löst eller påpressbart
mellanlägg. Detta är sömnadsbeskrivningen
för LÖST MELLANLÄGG.
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1. Du behöver dessa mönsterdelar. Använd de
heldragna linjerna till bomullstyget och de streckade
till mellanlägget.

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar i bomullstyg.
Markera mitt fram och mitt bak på bottendelarna.
Markera mitt fram och plats för handtag på sidodelarna.

3. Klipp också dessa delar i löst mellanlägg. Använd de
streckade linjerna.
Jag använde ett ca 5 mm tjock skumplast (”Style –
Vil mellanlägg artikelnummer 9530 på Stoff och Stil,
finns även på t ex Atelje Anette).

4. Lägg två sidodelar i bomullstyg räta mot räta och sy
ihop kortsidorna.

5. Klipp jack i sömsmånen på den böjda delen.

6. Pressa isär sömsmånerna.
Gör på samma sätt för de andra två sidodelarna i
bomullstyg.

7. Vik handtaget räta mot räta och nåla.

8. Sy ihop med raksöm.

9. Trimma ev ner sömsmånen något.
10. Vräng och pressa.
Gör på samma sätt för det andra handtaget.

11. Lägg de två sidodelarna räta mot räta. Nåla ihop
upptill (den kurviga delen).

12. Lägg in handtagen i sömmen och nåla fast dem
också.

13. Sy ihop med en raksöm.

14. Klipp jack i sömsmånen på de kurvade delarna.

15. ”Vräng” så att sidodelarna får rätsidan utåt. Pressa.

16. Så här skall det se ut nu.

17. Sy ihop de kurvade kortsidorna på
mellanläggssidodelarna. Lägg dem kant-i-kant och sy
ihop med vanlig sicksack (använd gärna matchande
tråd, jag har röd för att de skall synas bra i
sömnadsbeskrivningen).

18. Så här ser den kurvade delen ut när det är klart. Sy
ihop de andra kortsidorna på samma sätt.

19. Lägg in mellanläggs-sidodelen i tyg-sidodelen.

20. Vänd så att utsidan kommer inåt. Markera mitt på
långsidorna och kortsidorna.
21. Nåla ihop nertill. Man kan också sy en tråckelsöm
(=raksöm på maskin med lång stygnlängd) här, så
blir nästa steg lättare.

22. Se till att nålen fäster även i mellanlägget. Man kan
också sy en tråckelsöm (=raksöm på maskin med
lång stygnlängd) här, så blir nästa steg lättare.

23. Markera mitt på långsidorna och mitt på kortsidorna
på rätsidan på en av bottendelarna i bomullstyg.

24. Lägg ihop de tre bottendelarna. Mellanlägget i
mitten och de andra bitarna med rätsidan utåt. Nåla
ihop. Man kan också sy en tråckelsöm (=raksöm på
maskin med lång stygnlängd) här, så blir nästa steg
lättare.

25. Fäst ihop bottendelen och sidodelen i de fyra
punkterna. Insidan skall vara utåt i detta moment.

26. Nåla ihop noggrant runt om. Man kan behöva ”dra”
lite i sidodelen för att det skall passa (det är ju i
själva sömmen det skall passa, inte i ytterdelen av
tyget).

27. Sy ihop med raksöm.

28. Trimma ner sömsmånen till ca 1 cm. Sicksacka eller
overlocka.

29. Vräng.

30. Färdigt!
Nu behövs även madrassen om man vill dölja
sömmarna (och förstås för att det skall bli extra
mjukt och skönt för dockan).
Det finns en separat sömnadsbeskrivning för
madrassen.

Här ser du dockliften med madrass, med BabyBorn (43 cm) och med täcke.

