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Klippevejledning
På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på 

klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version.

OBS! MØNSTERDEL B, F, & G SKAL OGSÅ KLIPPES I 
VLIESELINE.

OBS!  MØNSTERDEL E & D KLIPPES X4



Syvejledning

OBS! Husk at der er lagt 1 cm. sømrum til mønsteret, med mindre 
andet er nævnt.

1. Start med at klippe alle dele ud.

2. Stryg vlieseline på B, F & G.

3. Overlock alle belægninger.  

SY BLUSEN:
4. Sy sidestykket sammen med MF stykke, ret mod ret. Det er nem-
mest ikke at nåle i buen, før stoffet når du syr.

5. Overlock sømmen, alle lage samen.  

6. Overlock sidesømmene og MB sømmen, hver for sig.

7. Sy MB sømmen sammen op til hak, ret mod ret, split sømmen.

8. Sy hals belægningen ved at placere den ret mod ret på blusens 
forstykket.

9. Sy nakke belægningerne ved at placere dem ret mod ret på blusens 
bagstykker. 



10.    Fold belægningen op og lav en indvending kantstikning på belæg-
ningen og klip hakker i sømrummet. 

11.    Sy belægning og bagstykke ret mod ret, i MB sømmen. 
Vend og pres.

12.    Sy ryg åbningen, ved at folde sømrummet, 0,5 cm x 0,5 cm og 
stik. Det er nemmest at stryge det op og kun sætte lidt nåle for at 
holde det på plads.

SY ÆRMERNE:
13.    Sy for – og bagærmerne sammen, ret mod ret i skuldersømmen, 
split sømmen. Nu er der i alt fire ærmer.

14.    Sy ærmedelene sammen to og to, ret mod ret i bund linjen. 
Lav en indvending kantstikning. 

15.    Sy ærmedelene sammen i hals kanten ret mod ret, lav en indven-
dig kant stikning.

16.    Klip hakker i sømrummet.



17.    Placer ærmets hals kant ved blusens hals kant, ret mod ret. Fold 
belægningen ned over og sy ærmet fast. Gør dette på både for og bag 
ærme.

18.    Sy side sømme sammen, ret mod ret og split sømmen.  

19.    Overlock krop/ærmegabet sømmen hele vejen rundt.

20.    Sy ærme belægning på ret mod ret under arm og op til ærmet.

21.    Fold ærme belægningen op og lav en indvending kantstikning på 
belægningen. Klip derefter hakker. 

22.    Hæft ærmebelægningen i sidesømmen.

23.    Overlock bunden af blusen, oplæg med 2 cm. og stik den fast

24.    Sy en lille knap og trense til at lukke ryggen.


