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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 C & I SKAL KLIPPES X4.

OBS! MØNSTERDEL L KLIPPES OGSÅ I VLIESELINE.



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.  Overlock alle kanter. Bruges der en kogt uld eller filtet uld, kan 
dette springes over.

3.  Stryg vlieseline på nakkebelægningen.

SY JAKKEN:
4.  Sy MF-stykket sammen med side-forstykket, ret mod ret og split 
sømmen.

5.  Sy MB-stykket sammen med side-bagstykket, ret mod ret og split 
sømmen.

6.  Sy for- og bagærme sammen i den lange søm og i indersømmen, ret 
mod ret og split sømmen. 



7.  Sy for og bagstykke sammen i skuldersømmen, split sømmen.

8.  Sy nakke belægning sammen med forbelægning (de ekstre forstyk-
ker), ret mod ret og split sømmen.

9.  Placer belægningen ret mod ret, på jakken og sy hele vejen rundt.

10.  Fold nakke belægningen op og lav en indvending kantstikning på 
nakke belægningen. 

11.   Klip hakker i sømmen ved nakken, vend belægning og pres pæn.

12.  Hæft belægningen fast i skuldersøm og i sømmen på forstykket.



SY LOMME:
13.  Placer en lommepose, ret mod ret ud for lommehakket i sidesøm-
men og sy lommeåbning ca. 15 cm. Se video

14.  Klip hak der, hvor stikningen starter og slutter.

15.  Vend lommeposen om på vrangsiden og lav en indvendig kantsti-
kning.

16.  Placer den anden lommepose oven på og sy lommeposerne sam-
men.

17.  Overlock lommeposen rundt.

18.   Sy sidesømmen sammen, ret mod ret. 
OBS! Pas på lommeåbningen.

19.  Sy ærmerne i ærmegabet. OBS! der er et bag- og et forærme.

20.  Lav oplægning på både ærmet og bunden. 

a.  Gøres det med rå kanter: 

Sy en stikning, der ligger 0,5 cm. Fra kanten i både ærmet og bunden.



b. Gøres det med belægninger: 

Sy belægningerne sammen i sidesøm.

Overlock belægningens korte side.

Sy bundbelægningen sammen med MF-belægningen

Sy belægningen på jakke ret mod ret. vend og pres.

Sy belægningen fast med en stikning eller heksesting.

21.  Sy og vend bæltebåndet. 

22.  Sy trenser i sidesømmen til bæltet.


