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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 F KLIPPES OGSÅ I VLIESELINE. 
MØNSTERDEL E KLIPPES X 2



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, både stof og vlieseline.

2.    Stryg vlieseline på forkanten. (F).

SY OVERDELEN
3.    Sy alle indsnit på bagstykket, ret mod ret. Pres mod MB.

4.    Sy læggene på forstykkerne. Sy op til markeringen på mønsteret.  
Pres læggene væk fra hinanden.

5.    Ooverlockskuldersømmenes og sidesømmenes sømrum. hver for 
sig.

6.    Sy sidesømmen sammen ret mod ret. Split sømmen.

7.    Sy skuldersømmene sammen. Rret mod ret. Split sømmen.



SY UNDERDELEN
8.    Klip det ene skød over i folde linjenfoldelinjen så det bliver til to 
dele.

9.    Overlock sidesømmene. (De korte sider).

10. Sy sidesømmene sammen ret mod ret. Split sømmen.

11. Kant skødet med enten en smal oplægning eller en kjolesøm. Der 
er 1 cm til kantning.

12. Rynk skødet så det passer til overdelens bund. Sy skød og overdel 
sammen ret mod ret.

13. Overlock taljesømmen, alle lag sammen. Kan også kantes med 
kantebånd.



14. Sy halskanten sammen i nakken, ret mod ret - Split sømmen.

15. Fold halskanten på den lange led, så den ligger ret mod ret, og sy 
enderne sammen. Vend og pres.

16. Placer den foldede halskant på blusen ret mod ret. Sy hele vejen 
rundt. Overlock derefter alle lag sammen. Kan også kantes med kan-
tebånd.



17. Kant ærmerne med enten en smal oplægning eller en kjolesøm. 

18. Rynk begge ærmer så de passer til afstanden mellem de to hakker i 
ærmegab. Sy ærmerne i ret mod ret

19. Overlock rundt i ørmegab, alle lag sammen

20. Sy et kantebånd på under arm der hvor der ikke er ærme.

21. Sy trykknappe i forkanten


