Tutorial

Biker sweatshirt

Material-lista:
-

Collegetyg
Dragkedja eller tryckknappar
Muddtyg
Tråd

Längder för dragkedjor:
Storlek 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Cm
31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
Dessa dragkedjemått är ungefärliga, de går att anpassa lite efter behov.
Tygåtgång:
College beräknat på 150cm brett tyg
Mudd behövs av en bredd på ca 80cm (kantband ej inräknat)
Tänk på att du behöver räkna in eventuell krympmån och sömsmån när du köper tyg!
Storlek
56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
College, cm 50 50 55 55 60 60 65 70 75 80 80 85 90 90 105 105 110 155 165 170
Mudd, cm 12 12 12 12 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 26 26 27 27

Arbetsordning/snabb genomgång:
(med dragkedja)

1. Skär/Klipp ut alla delar
2. Sy en bit av midjemudden på höger framstycke
3. Sy fast dragkedjan på höger framstycke
4. Sy ihop axelsömmar
5. Sy fast -och ihop kragen/kedjeskyddet
6. Sy fast ärmar mot axlar
7. Sy ihop ärmar -och sidsömmar
8. Sy ihop -och fast muddar på ärmar
9. Sy ihop slutet av kedjeskyddet
10. Sy fast midjemudden
11. Sy fast kragen/kedjeskyddet bakom dragkedjan med en stickning
12. Sy fast dragkedjan på vänster framstycke
13. Sy en stickning på vänster sida dragkedja

1. Klipp ut alla delar. Pilen på mönsterdelarna visar trådriktning-

en/trådrak. Trådraken går normalt sett lodrätt på tyget. Ett tips är att
kontrollera att tyget stretchar på bredden, och inte höjden (ibland
stretchar det både och, det är ok), före du klipper ut, annars påverkas
rörelsevidden ofta drastiskt.
1x vänster framstycke
1x höger framstycke
1x baksida
1x krage/kedjeskydd
2x ärmar
1x midjemudd
2x ärm-muddar

Så här skär jag ut midjemudden
Mudden är rundstickad, så jag skär den
med höjden jag behöver

Viker ut mudden, placerar mönsterdelen
över och skär hörnen i rätt vinkel

Skär av ena kanten

Viker den dubbel

2. Lägg midjemudden räta mot räta mot höger framstycke, men ej
dubbelvikt, och sy fast den i nederkant endast ca 2-3cm.

3. Lägg dragkedjan räta mot räta, mot höger framstycke, nåla och sy

fast den med en raksöm. Använd din pressarfot för dragkedja.
Nåla gärna tätt då det underlättar sömnaden, stretchigt tyg vill gärna
ofta töjas under sömnaden annars, vilket medför veck eller att framstycket är längre än dragkedjan mot slutet. Vissa föredrar att limma
med textillim eller vattenlösligt papperslim, men detta gör inte jag.
Lätta på pressarfotstrycket (om möjligt) under sömnaden av dragkedjan. (om du bandkantar/knappar, se sidan om Bandkantning/knappning)

4. Sy ihop axelsömmar, vänd först dragkedjan åt ”rätt” håll, och lägg

räta mot räta. Här är det VIKTIGT att höger axelsöm inte passar ihop,
det ska lämnas lite sömsmån på bakstyckets del, längst in mot halsen.
Se bilder. Nu kan det ibland förekomma att du får överflödigt med
tyg på framstycket, utmed ärmhålet. Detta kan bero på din dragkedjas
bredd m.m, detta kan du justera genom att klippa bort det överflödiga.
Så här ska det se ut

Vänd rätt kedjan

Förtydligande:
Räta mot räta

avigsida
höger
fram

ihopsydda axelsömmar
bild från avigsida bak

lämna sömsmån
här

rätsida bak

5. Vik kragen dubbel, avigsida mot avigsida. Nåla fast kragen, räta

mot räta, mot halsöppningen.
Sy. När du kommer till sömsmånen som du lämnade i tidigare momentet (4.) så fortsätter du att sy ihop kragen hela vägen ut.

just detta moment kan vara
lite svårt, viktigast är att inte
råka sy något i kedjans band.
men händer det kan du bara
sprätta några stygn. Är du
osäker kan du sy här med
din hushållsmaskin, för att
få mer kontroll över stygnen.

sy ihop kragen hela vägen ut

nu bör det se ut ungefär så här

6. Sy fast ärmarna.

7. Sy ihop ärmar -och sidsömmar

8. Sy ihop ärm-muddarna och sy fast dem i ärmen.
9. Sy ihop kedjeskyddet längst ner, räta mot räta.

10. Vik över mudden på höger sida av dragkedjan,
likt bilden, lika på båda sidor, och nåla fast.

Nåla fast resten av midjemudden, jämnt fördelat.

Börja på vänster sida, och vik bort
någon cm i början

Klipp ett litet jack, för att kunna
börja sy mitt i utan att skapa ett veck

Så här kommer det se ut då.
Detta görs för att kunna vika mudden
över dragkedjan, lika som vi gjort på
höger sida.

Fortsätt sy fast hela midjemudden, när du kommer till slutet (höger
sida) så avslutar du sömmen precis före dragkedjan

11. Lägg nu ihop kedjeskyddets (resten av kragen som syddes ihop)
sömsmån med sömsmånen bakom dragkedjan. Passa ihop dem och
nåla. Jag nålar från rätsidan och syr en stickning från rätsidan direkt,
men om du är lite osäker på att delarna inte kommer hålla ihop under
sömnaden, så kan du sy ihop sömsmånerna från avigsidan först.
Jag börjar att sy längst in i hörnet och vågrätt utåt (se bild) för att fästa
sömsmånen, sedan lyfter jag pressarfoten med nålen nere i tyget, och
vänder 90 grader, och fortsätter sy nedåt.

lägg ihop dessa sömsmåner på avigsidan

Rätsida

Avigsida

så här nålar jag fast
sömsmånerna från rätsidan

Alldeles i toppen vid
övergången får man dra
bak sömsmånen lite smidigt, det går inte att få
den exakt ihop med andra
sömsmånen direkt, då blir
det dragningar.

Jag startar så här

Syr i sömmen

nu ser det ut så här
hela vägen ner

vänder 90 grader & fortsätter sy nedåt

...Och så här

12. Nu ska vänster sida av dragkedjan sys fast på vänster
framstycke. Jag viker in toppen av bandet som på bilden.

vik ner och nåla

och sy med raksöm

13. Vänd rätt dragkedjan och sy ner sömsmånen med en stickning
från rätsidan.

Jag klipper bort lite överflöd
på baksidan av dragkedjan
för att snygga till.

Pressa gärna plagget med ditt strykjärn för en professionell finish.
Klart!
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Kantband/knappning
(2) Istället för att sy på dragkedjan på höger framstycke, så syr du
fast ett kantband hela vägen.

(5) Här syr du, likt dragkedjan, fast kantbandet på sömsmånen av krage/skydd - delen. Tänk på att sy långt in på kantbandet för att få plats
med knapparna, detta blir beroende på din bredd av kantband. Jag
kunde sy i innersta sömmen på kantbandet.
(6) Bandkanta vänster sida, vik ner kantbandet på baksidan högst upp
och sy fast det med raksöm ganska nära kanten. När du är klar med
alla moment kan du sätta knapparna. en bra tum-regel brukar vara ca
5 cm mellan varje knapp.

Jag mäter och markerar ut var knapparna ska sitta
Ärmlös
Väljer du att sy den ärmlösa modellen, så hoppar du bara över ärmarna, och bandkantar runt före du syr ihop sidsömmen!

