
Tutorial Stonecrop tank top

Tygrekommendation: Jersey, med minst 60% stretch. 
Sys med overlock och cover, eller trestregs-zick-zack och tvillingnål. 
För storlekstabell, klicka på storlekstabell.

Storlek:        32    34    36    38    40    42    44    46    48    50    52    54    56  
Cm:               65    67    70    71     72    73    74     75    76    77    78     79     80
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Stonecrop tank top
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Kortfattad genomgång: 
- Klipp ut alla delar, markera passmärken 
- Sy ihop sidopaneler med mittenpanelen 
- Sy ihop ena axelsömmen 
- Sy kantband runt ena armhålet och halshålet 

- Sy ihop den andra axelsömmen
- Sy kantband runt andra armhålet
- Sy sidsömmar
- Fålla linnet nedtill

Tygåtgång  (beräknat på 150cm brett tyg):                                          Mudd 5cm

Skriv ut mönstret. Använd lagerfunktionen för att inkludera eller exkludera sömsmånen på 7 mm, fåll 2,5 cm. 
Se vår YouTube video, där vi visar hur du nyttjar de olika lagren samt vilka inställningar du ska använda när 
du skriver ut HÄR

Utskriftsöversikt

Vuxen

https://www.youtube.com/channel/UCn4wv2d2izHnTBmIyGBh19g


Klipp ut alla delar, och markera ut alla 
passmärken med hjälp av penna, nålar 
eller klipp små jack i sömsmånen.
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x1 Halsmudd 
x2 Armhålsmudd 
x2 Sidopaneler fram
 

x1  Mitten panel fram
1x Bakstycke

Jag använder en kantbandare för 
stickade tyger, så jag klipper endast ut en 
enda lång muddremsa.  
Om du syr kantband manuellt, så följ 
tutorialen för hur du syr kantband
några sidor längre ner :) 
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Börja med att nåla sidopanelerna mot mittpanelen, räta mot räta.  
Placera den första nålen vid passmärket.
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Första nålen här!



Sy nu ihop ena av axelsömmarna. 
(Om du syr kantband manuellt, så ska du sy ihop båda axelsömmar samt sidsömmarna på en gång).
Räta mot räta. 
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Och sy ihop dom. 4
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Sy kantband runt ena armhålet samt runt halshålet.

Sy ihop den andra axelsömmen. 
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Sy kantband runt det andra armhålet. 8

Nu behöver vi fästa trådarna. Jag använder en fästnål för att dra igenom trådarna genom sömsmånen. 9

1

2
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Sedan syr jag ner sömsmånen med rakstygn, mot bakstycket.10

Nåla ihop fram -och bakstycket, räta mot räta.11
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Och sy ihop sidsömmarna. 
Sen kan du fästa och sticka ner sömsmånen lika som på axelsömmen.
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Nu ska vi öka mataren på pressarfoten, välj ett högre nummer än normalt och sy hela vägen runt längst ner på linnet. 
Det här gör vi för att när man syr en kurvad fåll, så ökar omkretsen ju längre ner du kommer. Tänk på det som en cirkel 
(cirkel kjolar kan vara ganska frustrerande att sy, eller hur? ;) ) vi behöver göra det här för att minska omkretsen längst 
ner på linnet, och undvika att det bildas fula veck och rynkor. 
Det finns olika sätt att fålla en kurva, det här är ett sätt. I tutorialen för tunikan visar jag ett annat sätt :) 
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Mät och nåla fållen noggrant.14

Och pressa! Det är ännu mer viktigt att pressa när du ska sy en kurvad fåll, för att åstadkomma ett snyggt resultat. 
Så fram med järnet! ^^

15



©MW patterns 2020

Sy fållen med en täcksöm, till exempel med en tvillingnål om du använder en vanlig hushållsmaskin.16

Färdig! :D 




