Julförkläde

Rita en horisontell linje med pictogrampenna, 5,5 cm från förklädets
överkant. Välj en dekorsöm på symaskinen (vi använde L06 ). Trä med
brodertråd som övertråd och vanlig sytråd som undertråd. Snäpp fast
pressarfot B och sy över den markerade linjen. Välj förstärkt sick-sack:
A22 . Sy på båda sidor av dekorsömmen. Välj en annan dekorsöm (vi
använde ) och sy vid sidan av sömmarna. Spegelvänd sömmen och sy
igen på den motsatta sidan.
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TILLKLIPPNING
Klipp till förklädet och ﬁckan enligt måtten i illustrationen.
Illustration A
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Material
Husqvarna Viking symaskin
90 cm vaxat linnetyg eller annat tyg
6 m färdigvikt kantband
Sulky brodertråd 40
Sytråd
Husqvarna Viking Tear-A-Way™ rivbart mellanlägg
Pictogrampenna (412 08 38-48)
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Välj förstärkt raksöm. Snäpp fast pressarfot A. Sy 5 ”hängare” till
stjärnorna, från dekorsömmarna och nedåt, med 5 cm mellanrum.
De yttre ”hängarna” ska vara 8 och 13 cm långa och ”mitthängaren”
16 cm lång. Illustration B.

Välj söm
för att sy stjärnorna. Spegelvänd sömmen. Tryck på
Stopp för att bara sy en sömrapport åt gången. Sy en sömrapport
diagonalt från änden av ”hängaren”. Vrid tyget 90 grader och fortsätt
med ytterligare en sömrapport. Vrid igen tills du har 4 sömrapporter
i en fyrkant som en liten stjärna. (Om du saknar den här sömmen på
symaskinen, välj satinsöm med stygnbredd 1,5 och stygnlängd 0,3.
Rita en liten fyruddig stjärna på fri hand i slutet av varje ”hängare”
och sy med satinsöm över markeringarna. Sy 3 eller 4 små rader
raksöm mellan uddarna på varje stjärna.) Illustration C.
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ILLUSTRATION B

Välj sicksack för att bandkanta ﬁckan och förklädet. Ställ in
stygnlängden på 1,5 och stygnbredden på 1,5. Snäpp fast pressarfot
A. Vik kantbandet runt ﬁckans överkant och sy fast det. Bandkanta
de återstående sidorna av ﬁckan. Klipp av kantbandets ändar 1 cm
utanför ﬁckans kant och vik kortändarna mot avigsidan. Nåla fast
ﬁckan på förklädet och sy fast ytterkanten. Illustration D.
ILLUSTRATION C

Bandkanta förklädets överkant och sidor på samma sätt. Bandkanta
slutligen ärmöppningarna och forma en halsringning. Låt kantbandet
sticka ut cirka en meter utanför förklädet att ha som knytband.
Illustration E.

ILLUSTRATION D
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