SYBESKRIVNING Radioactive - grupp 1, 2, 3, 4, 5 och 7

* I din tygpåse finns följande:
- En stor bit röd, grön eller gul krossad velour
- svart paljett till märke på ryggen (se bild/provdräkt)
* Detta behöver du därutöver:
- sytråd i hyfsad färg
- 4 bitar 5 mm brett resårband till ärm- och benslut
- en dragkedja/kardborre som är lagom lång för ditt barn.
- 2 st dragkedja eller kardborre för öppningsbara ben
* 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 sina rörelse på isen.
Provdräkten i klubbrummet är sydd i storlek 42.
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. Alva är 180 cm
lång och för att få plats med provdräkten på tyget behövdes
ca 30 cm skarv. Behöver du detta så hör av dig. För de allra
flesta kommer de 2 meter tyg som delats ut att räcka.
Bakstycket ska INTE läggas mot vikt kant!
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) Sluta i grenhöjd på den yttre bensömmen
så att overallen kan göras öppningsbar även i benen och
därmed går att få av och på utan att skridskorna snöras av.
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)

Sy i en dragkedja mitt fram samt dragkedja eller annan öppningsanordning på utsidan av
benen. Sätt till sist gummiband i ärm- och benslut (ärmslut har ej gummiband i provdräkten i
dagsläget).
Sätt fast symbolen för radioaktivitet på ryggen. Om den är för stor för ditt barn kan du
självklart minska den jämnt över delarna. Se på provdräkt/bilder hur stor del av ryggen
symbolen ska täcka. Vliesofix eller spraylim är bra att fästa med innan man zickzackar så
slipper man nåla. Om du använder spraylim så tänk på att det måste torka innan du syr över
det så du inte får lim ner i symaskinen.
Om du har några frågor går det bra att kontakta mig på matilda@silverhantverk.se

