Tutorial Linne
Snabb genomgång, Arbetsordning:
1. Klipp/skär ut fram -och bakstycke
2. klipp/skär ut kantband
3. Sy ihop ena axelsömmen
4. Sy fast kantband runt ena ärmhålet, och runt halslinningen vid axelsömmen du sytt
ihop
5. Sy ihop andra axelsömmen
6. Bandkanta andra ärmhålet
7. Sy ihop sidsömmarna
8. Fålla linnets nederkant
Mer beskrivande:

1b. Klipp ut alla delar, lägg till sömsmån överallt utom i halsen och ärmhålen, där du
kommer bandkanta. Tänk på att du behöver minst 2 cm sömsmån till fållen.

2b. Om du har bandkantare, klipp/skär kantband i rätt bredd för din kantare. Om du

kantar utan, är ca 3-3,5 cm bredd lagom. Kantbandets längd ska vara (om klippt/utskuret
i muddtyg) ca 75-80% av längden som ska kantas.
Muddtyg kan skäras/klippas vågrätt på tyget (”fel” håll mot trådriktningen)
det behöver alltså inte klippas på skrådden, som på ett vävt tyg

Jag skär kantband 32mm bredd,
som passar min bandkantare
3b. Sy ihop ena axelsömmen med en stretch-söm. Gärna overlocksöm.

4b. Sy fast kantband runt ärmhålet vid axelsömmen du sytt ihop, och runt halslinningen.

5b. Sy ihop andra axelsömmen

6b. Bild 1: Dra i en av trådarna (om du sytt med overlock) för att fästa/få bort eventuella
synliga öglor.

Bild 2: Du kan fästa tråden på olika sätt, jag använder en trådfästare.
Bild 3: Sy ner sömsmånen med raksöm (detta kan du göra som sista moment om du vill,
och sy ner alla sömsmåner samtidigt)
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7b. Bandkanta andra ärmhålet.

8b. Sy ihop sidsömmarna med en stretch-söm, gärna overlocksöm. Utför därefter samma
moment som 6b. för att fästa trådar och sy ner sömsmån.
8b.Vik upp fållen, och pressa gärna med ditt strykjärn då det underlättar sömnaden och
ger ett snyggare resultat. Sy med tvillingnål, eller med en täcksöm på din covermaskin.

Glöm inte att sy dit din tagg/märke om du har något!

Pressa gärna plagget med ditt strykjärn för en professionell finish. Klart!

©MW Crafts Patterns 2017, Marika Kvarnström

