Surf in USA
Detta behöver du:
●
●

Resårband
Kardborreband

Hotpants
1.Klipp ut enligt mönster. Går det att lägga till 6 cm för linning gör det annars finns annan lösning.
Använd det ni kan i linningen.
2.Sicksacka.
3.Sy ihop benen var för sig.
4.Nåla ihop framstycke med framstycke.
5.Nåla ihop bakstycke med bakstycke.
6.Sy ihop både fram och bakstycke på en gång.

Alternativ 1 för linningen
7.Vik ner så att det blir en kanal.
8.Dra igenom gummibandet och sy igen.
Alternativ 2 för linningen, om tyget inte räcker till
7.Sy fast gummibandet på insidan av midjan.

8. Vik ner igen och sy sedan fast gummibandet en gång till.

9. Dela paljetttyget på mitten, så ni får två delar som är 110 cm långa och 4 cm breda. Den ena
remsan ska användas till byxorna och den andra till halternecklinnet.
10. Mät upp sidan på byxorna och klipp av så mycket från paljett remsan, som hör till byxorna, till var
sida.
11. Sy fast en remsa på ena sidan av byxan och sy sedan fast den andra delen på andra sidan av
byxan.
Halternecklinne
1.Sy ihop sidorna.
2.Sicksacka samt vik in vid ärmarna och sy (eller bara sicksacka)

2.Om tyget är för stort vid hals och rygg. Klipp till det så det passar ditt barn.
3. Om delen som ska vara runt halsen är för liten för ert barn, så öka i längd. Det gjorde jag. Sy ihop
den på längden och vänd ut och in på tuben. Sy ihop var ände för sig.

4. Nåla fast halsdelen på linnet. Börja framtill. 1-1,5 cm ska vara utanför linnets kant eftersom där
ska sys fast kardborreband. Gör ett glapp mellan framstycke och bakstycke innan ni fortsätter nåla
fast resterande halslinning på bakstycket. Tänk på att det måste finnas lite kvar när halsdelen är
fastsatt på halsdelen. Detta för att den andra delen av kardborren ska sitta där.

5.Sy fast halsdelen i linnet.
6. sy fast kardborreband på halsdelen.

6.lägg upp nederkanten på linnet om ni vill eller bara sicksacka.
7.Om era döttrar har byst sy ett veck för bysten där det passar bäst. OBS! ett veck på var sida.
8.Sy fast den andra paljettremsan runt nederkanten på halternecklinnet
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