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MØNSTEROVERSIGT

FORSTYKKE FORSTYKKE BAGSTYKKE

ÆRME ÆRME

FORKANTSTYKKE BELÆGNING BAG

BELÆGNING FOR

Der er 1 cm sømrum på alle mønsterdelene.



Alle dele skal syes sammen med 1 cm. sømrum og ret mod ret, 
medmindre andet er nævnt.
Zigzag eller kantlock alle delene inden start eller efterhånden, som 
jakken syes sammen. 

BAG- OG FORSTYKKE:
Sy bagstykke og forstykkerne sammen i skuldersømmene. Fold 
dernæst sømrummet mod bagstykket og sy en stikning ca. 0.5 cm fra 
kanten. 

BELÆGNINGSSTYKKE:
Sy belægningsstykkerne bag sammen med belægningsstykkerne for. 
Placer belægningen på for- og bagstykket og sy rundt i halsen. 
Fold sømrummet ned på bagsiden af belægningen og sy en stikning ca. 
1-2 mm. fra kanten. 
 
Sy jakkens sidesøm sammen. 

ÆRMER:
Fold ærmet og sy sammen i siden. Gentag med det andet ærme.  
Placer ærmet på jakken og sy ærmet på jakken. Der er to hakker på 
ærmet. Det ene passer med et hak på jakkens forstykke og det andet 
ved skuldersømmen. 
Ombuk ærmets kant to gange 1,5 cm. og sy en stikning rundt i kanten.  
Gentag med modsatte ærme. 
 
BUND:
Fold jakkens bund mod vrangsiden to gange 1,5 cm. Sy en stikning 
rundt i kanten af jakkens bund. 
 
FORKANTSTYKKE:
Fold forkantstykket på midten, vrang mod vrang og stryg det. 
Herefter skal du ombukke en af de lange sider 1 cm. hele vejen ned og 
stryge det. 
Fold forkantstykket ret mod ret og sy forkantstykket i hver ende (de 
korte sider). Vend forkantstykket så retsiden kommer udad. 
Placer forkantstykket (den ikke bukkede side) på forstykkets vrang-
side. Sy de to dele sammen. 
Fold nu den bukkede side ind over syningen du lige har syet. Sy en 
stikning fra forsiden af jakken, ned langs forkantsstykket med 1-2 mm. 
fra kanten af forkantsstykket. Gentag i modsatte side. 

KNAPPER:
Mål ud til knapper og knaphul på forkantstykkerne.  
Sy knaphuller i jakken og sy knapper på. 

SYBESKRIVELSE


