Enkel sömnadsbeskrivning till mönster i Mysteryboxen november
SÖMSMÅN INGÅR EJ. LÄGG TILL FÖR FÅLL. Välj längd på plagget efter hur lång du är. Testa lägg till
spets upptill eller nertill. Dela mönsterdelarna genom att lägga spetsen på mönstret och rita nya
linjer. Lägg till sömsmån på de nya mönsterdelarna.
1. MED SPETS: Sy ihop övre och nedre delarna. Sy ihop övre och nedre delarna.
2. Sy ihop sidsömmarna. Sy ihop sidsömmarna.
3. JUSTERBART AXELBAND: Sätt en ring på ett JUSTERBART AXELBAND: Sätt en ring på ett band och
gör en loop och sy fast på ryggens kant. Gör enl instruktion nedan men trä bandet i ringen och en
sleif och sy fast runt sleifen.
AXELBAND: Bandkanta från ena spetsen fram Bandkanta från ena spetsen fram runt urringningen
och upp till nästa spets. Kantbandet sys enl tabellen plus lite extra innan den sys fast på spetsen,
runt ryggen, upp på nästa spets och vidare enl mått på tabellen.
AXELBAND FÖR SPETS UPPTILL: Sy fast Sy fast bandet bakom spetsen och på ryggens övre kant.
4. Fålla nertill (EJ VID SPETS NERTILL).
Färdigt

Simple seam instructions to the pattern in Mysterybox November
SEAM/HEM ALLOWANCE IS NOT INCLUDED. ADD SEAM/HEM ALLOWANCE
Select the length of the garment by how tall you are. Try add lace top or bottom. Split the pattern
parts by placing the lace on the pattern and drawing new lines. Add seam allowance of the new
pieces.
1. WITH LACE: Sew the upper and lower parts.
2. Sew side seams together. Sew side seams together.
3. AJUSTABLE STRAPS: Put a ring on a strap and make a loop and sew on the edge of the back. Do
according to instruction below but tie the strap into the ring and a sleif and sew around the sleif.
STRAPS: Bind edge from one tip up around Bind edge from one tip up around the neckline and up to
the next tip. Binding sewn according to the table, plus a little extra before being stitched on the lace,
around the back, on the next point and further according to measures of the table. STRAPS FOR
LACE: Sew the strap behind the Sew the strap behind the lace and on the upper edge of the back.
4. Hem the bottom (NOT WITH LACE).
DONE!

