SYBESKRIVNING Life is a Highway - SS Grupp 1-8

* I din tygpåse finns något av följande:
FÖR SVART OVERALL
- En stor bit svart krossad velour
- 1 remsa svart paljett
- 1 remsa silverpaljett
- 1 remsa röd paljett

FÖR RÖD OVERALL
- En stor bit röd krossad velour
- 1 remsa svart paljett
- 1 remsa silverpaljett

* Detta behöver du därutöver:
- sytråd i hyfsad färg
- 4 bitar 5 mm brett resårband till ärm- och benslut
- 1 bit 5 mm brett resårband till hjälmöverdraget
- en dragkedja som är lagom lång för ditt barn.
* Vad barnet ska ha på sig förutom detta:
- Ingenting (går bra att ha body och tights under om man vill, för värmens skull)
Overall
Kolla så att mönstret är lagom stort för ditt barn. Enklast är att hålla mönsterdelarna mot
barnets kropp och se så att delarna räcker. Tänk på att overallen inte får sitta för tight. De
måste kunna göra köttbullen m.m. på isen.
Provdräkterna i klubbrummet är sydda i storlek 140.
Tejpa ihop mönsterdelarna för överdel fram med ben fram, samt överdel bak med ben bak.
Bitarna ska sitta ihop enligt skissen.

Klipp ut alla mönsterdelar med lagom sömsmån för den söm du
tänkt använda. Tänk på att lägga ut alla delar först så att du får
plats med hela mönstret på ditt tyg.
Zickzacka halsringning, mitt fram på framstyckena samt ärmoch benslut. Sy ihop overallen enligt följande:
- Axelsöm höger och vänster (röd)
- Ärmsöm höger och vänster (grön)
- Inre bensöm höger och vänster (blå)
- Ärm (längs med) och yttre bensöm (sys i ett stycke) höger och
vänster. (rosa)
Nu har du två halvor av en overall som ska sys ihop. Vänd ut
och in på ena halvan och låt den andra vara rättvänd. Trä den
rättvända in i den ut-och-in-vända och nåla ihop mittsömmen
från nacken, ner förbi grenen och upp till strax under navelhöjd
på framsidan.
- Sy ihop denna sömmen. (Lila)
- Sätt resår i ärmslut och benslut (ej med på provdräkten)

Hjälmöverdrag
Sy detta enligt instruktion för hjälmöverdrag. Tänk på att INGET av barnets hjälm, förutom
hakremmen och spännet, får synas!

“Målflagga”
Ca 10 cm bred runt bröstet.
Ca 7-8 cm bred på hjälmen. Se på provdräkten hur det ser ut.
Klipp en hel remsa av det svarta paljett-tyget. Lika bred som färdiga “målflaggan”. Klipp
fyrkanter av silvertyget och fäst på det svarta. Se till att sy fast allt ordentligt.
OM DU HAR SVART OVERALL: fäst en remsa av röd paljett ytterst på målflaggeremsan. Vik
den röda paljetten dubbel och sy fast så att en paljettrad syns mellan flaggan och overallen.
Sy fast remsan på overall (i armhåle-höjd) och på hjälmöverdraget ( från panna till nacke)

Lycka till!
Vid frågor går det bra att kontakta mig via mail på matilda@silverhantverk.se

