Tutorial Simpel dress
Denna tutorial visar den delade klänningen med V-ringad hals. Glöm inte att sömsmån
ingår överallt utom i delningen, där måste du lägga till sömsmån själv.

Klipp ut alla delar. Fram och bakstycken, 4 fickdelar, ärmar och halsmudd.

1. Vi börjar med att lägga överdelen räta mot räta och sy ihop axelsömmarna.
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1. Sen lägger ärmen räta mot räta med överdelen och nålar fast.
2. Sy fast båda två.

1. Nu ska vi sy fast fickorna. Lägg fickorna räta mot räta på framstycket och nåla
fast. Sedan gör du likadant på bakstycket. Du har alltså nålat fast 2 fickdelar på
framstycket och 2 på bakstycket.
2. Sy fast alla 4 fickdelarna.

1. Nåla fast kjoldelen med framstyckets överdel räta mot räta. Sedan gör du
likadant med bakstycket.
2. Sy ihop.
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1. Nu lägger vi fram och bakstycket räta mot räta. Vi börjar med att nåla från
ärmhålet ut till ärmslutet och sedan från ärmslutet ner och runt fickan (se hur
jag nålat) sedan hela vägen ned.
2. Sy ihop. Kör sakta vid fickan så att du får till svängen.

1. Nu ska vi börja med halsmudden. Lägg mudden räta mot räta. Jag har nålat för
att det enkelt ska synas vart du ska sy.
2. Sy med rak söm, glöm inte att fästa i båda ändarna.
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1. Vik tyget där du sydde åt varsitt håll. Jag pressar lite med strykjärn för att det
ska hålla bättre.
2. Sedan viker du mudden på mitten, så avigsidan ligger motvarandra.

1. Nålar fast mudden räta mot räta i halsen, se till att V:et är rakt fram mot
mitten.
2. Sy fst mudden.

Stick ned sömmen från rätsidan. Börja fram på V:t.
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1. Vik upp och nåla eller stryk för fållen.
2. Fålla ärmar.
3. Fålla nederkant. Du kan även välja att kanta eller sätta spets om du vill det.

Klar!
Ida Georgiou
2017-11-06
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