November rain
Baddräkts tyg
1. Lägg ut det vikta tyget. Räta mot räta. Ljust/blanka sidan motvarandra Nåla fast tyget
med varandra, eftersom det bli mer lättjobbat då.2
2. Lägg ut mönster mot vikt kant. Nåla fast.
3. Rita av. Ha 0,5-1cm sömsmånrunt kroppen. INTE AXEKBAND, de är tillräckligt
breda.
4. Klipp ut
5. När du har både en framsida och en baksida nålar du ihop axel, långsida och grenen.
6. Tråckla ihop body.
7. Prova på ungdom.
8. Justera om det behövs
9. Sy axelbanden, långsidan och grenen.
10. Markera ut ungdomens midja på body för att ha som utgångspunkt. Markera med en
krita runt om.
11. Från midjelinjen och upp mot bysten mäter du ca 8cm. Markera med en krita runt om.
12. Flortyget-STRUNTA I MÖNSTRET
13. På flortygets långsida syr du långa raksöms sömmar. Låt det vara gott om tråd i båda
ändrana.
14. Dra i ändrana så tyget rynkar sig.
15. Mät så att tyget räcker runt ungdomen.
16. Lägg ut bodyn.
17. Markera med en nål på bodyns framsida var mitten är.
18. Nåla fast flortygets rynkiga del på den markerade linjen under bysten. Det ska bli en
glipa i flortyget fram mitt för bodyns nål.
19. Sy/tråckla fast.
20. Knyt rosett av sidenbandet
21. Tråckla fast rosetten mitt fram, där tyget delar sig.
22. Korta flortyget vid knä
23. Sätt fast stenarna på baddräkten
Klart!
Kommentar: Jag nålade fast tyget när det är dubbelvikt så det inte skulle glida runder när jag
arbetade med det. Har ni andra tips, vet att Wiveca (Livs mamma) lägger mönsterpapper
emellan. Hör med henne för tydligare beskrivning.
Flortygets mönster var alldeles för kort för vår dress så jag struntade i den och skapade på
frihand som det står i mönstret.
Lycka till! Finns på messenger om det är något

