SYBESKRIVNING Tutti Frutti - grupp 4 och 6

* I din tygpåse finns följande:
TJEJER
- En bit rött tyg med vita prickar
- En bit svart satin
- En bit röd paljett
KILLAR
- En bit rött tyg
- En bit svart satin (denna kan finnas i annan tygpåse
då dessa byxor används i flera nummer)
* Detta behöver du därutöver:
- sytråd i hyfsad färg
- Resår till kjolen
- Knappar/kardborre för stängning av
blus/skjorta
* Vad barnet ska ha på sig förutom detta:
- Hudfärgade tights (gäller tjejerna)

KJOLEN
Klipp ut delarna till kjolen i det svarta tyget enligt skissen.

Tänk på att tyget är helt ostretchigt så minsta öppningen på kjolen måste vara minst lika stor
som ditt barns största höftmått. Den kommer sen att dras ihop av resåren.
Vik paljettremsan dubbel längs med och mät hur lång den behöver vara. Det går bra att
använda paljett”lösa” kanterna också om det behövs. Det fick jag göra på Alvas kjol.
Sy ihop kortändarna, räta mot räta, och fäst den sedan dubbelvikt mot kjolen.
Trä i en resår. (jag har sytt kanaler i paljettyget och trätt in smalare gummiband då det oftast
känns mjukare. Använd den resår ni känner för)
BLUSEN
Klipp ut alla delar. Tänk på att det ska vara öppning fram. Lägg till några cm så att ni får
plats med knäppning - antingen kardborre eller knappar.
Se till att axeldelen på fram- och bakstycket inte sticker för långt ut utanför axeln. Klipp till så
det passar till en puffärm.
I ärmkullen på ärmen tråcklar ni i en rynktråd, dra ihop den mest böjda delen så att den
passar i ärmöppningen på blusen. Nåla, sy fast.
Sy sedan ihop ärm och sida i en och samma söm.
Sy upp ärmen i lagom längd
Sy ihop kragen räta mot räta enligt mönstret. Vänd rätt och pressa ut hörn. Gör lagom
V-ringning fram och fäst sedan kragen på blusen.
SKJORTA OCH BYXOR TILL KILLAR
Ska vara ordnat. Vid frågor, hör av er!

Om du har några frågor går det bra att kontakta mig på matilda@silverhantverk.se

