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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 KLIPPES X4.

OBS! MØNSTERDEL C & H 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.  Pres vlieseline på lomme klapperene og på to af forstykkerne.

3.  Overlock alle kanter på selve jakken.

SY LOMMER:
4.  Sy de to lomme klapper og vend.

5.  Placer en lommeklap på forstykket, mellem hakkerne og en lomme-
pose oven på, sy mellem hakkerne. Se video

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

7.  Fold lommeposen op og sy en indvendig kantstikning. Se video

8.  Placer den anden lommepose oven på, ret mod ret og sy lommepos-
erne sammen.

9.  Overlock lommeposen rundt.



SY JAKKEN:
10.  Sy MF-stykket sammen med side-forstykket, ret mod ret.

11.   Sy MB-stykket sammen med side-bagstykket, ret mod ret. Split 
sømmen.

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

13.  Det samme syes på ærme foret. Klip 1 cm af bunden. 

14.  Sy belægningen på forstykket ret mod ret. Sy fra hat til bunde. 
Vend, pres og klip et lille hak ved MF, så hals sømrummet kan vendes 
ud.

15.  Sy sidesømmen sammen, ret mod ret, split sømmen.

16.  Sy skuldersømmen sammen ret mod ret, split sømmen.



17.  Saml stof og foer ærmet i bunden, ret mod ret. Vend foer ærmet 
ind i stof ærmet.

18.  Fold stofærmet op med 4 cm til oplægning og sy fast med usynlige 
sting i hånden.

19.  Sy ærmerne i ærmegabet, alle lag sammen.  
OBS! der er et bag- og et forærme.

20.  Overlock ærmegabet, alle lag sammen. 

OBS! Nu har du en jakke der er samlet og skal til at sy kraven.



SY KRAVE:
21.  Sy de to kraver sammen ret mod ret, stop ved første hak. 
Vend og pres.

22.  Placer under kraven i halsen, ret mod ret på ydersiden af jakken, 
hakkerne skal henholdsvis passe over skuldersømmen og MF belæg-
ningen skal være med i sømmen.

23.  Vend sømrummet ind i kraven og pres.

24.  Fold sømrummet på over kraven, ind i kraven og sy kraven fast 
ved at lave en kantstikning.

25.  Læg jakken op med et kantebånd.


