DIY 3040
LAD DIN SYMASKINE PYNTE I KREA-RUMMET
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GRATIS

DIY

Yderstof
Inderstof
Style-vil
Pipingbånd
Ternet mønsterpapir

Pssst . . . ! Lav også et
cover til din overlock
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1. Tag mål af din symaskine, fx:
A: Længde + 3 cm
B: Højde + 2 cm
C: Bredde forneden + 3 cm
D: Bredde foroven + 3 cm
E og G: Mål fra kant og ind til håndtag
F: Mål på håndtag

2. Tegn mønsterdelen til endestykket op på mønsterpapir efter
målene = den stiplede blå linie.
Tegn markering i midten foroven.
Tegn 1 cm sømrum omkring hele mønsterdelen = den blå linie.

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >>

Håndtag

Sidestykke

Endestykke

3. Mål den stiplede linie rundt i buen på
endestykket.

4. Tegn mønsterdelen til sidestykket op, længde + 3
cm x ½ mål på den stiplede linie på endestykket.
Tegn 1 cm sømrum hele vejen rundt.

5. Klip mønsterdelene ud i papir, klip gerne 2 af hver del, nål delene sammen, og prøv coveret på symaskinen.
Ret eventuelt delene til, så de passer præcis til din maskine.
Markér på sidestykkerne, hvor håndtaget på maskinen er placeret.
6. Klip delene ud i yder- og inderstof og i Style-vil - 2 stk. af hver. Hvis delene skal quiltes, er det en fordel at klippe
delene lidt større end papirmønstrene.
7. Sy Style-vil på vrangsiden af yderstoffet med 0,3 cm søm, tegn streger på Style-vil på sidestykkerne til at quilte efter,
og quilt delene. Tjek, at det quiltede stykke passer med papirskabelonen.
8. Sy 1 stk. yder- og 1 stk. inderstof sidestykke sammen mellem hak, hvor håndtaget skal være. Klip ind til sidste sting.
9. Sy yder- og inderstof-sidestykkerne sammen i kanten forneden, pres, vend retten ud, og sy en stikning med 0,5 cm
søm.
10. Sy det andet sidestykke på samme måde.
11. Sy yderstoffet sammen foroven ret mod ret, sy fra kanten og ind til markering til håndtag, pres.
Sy inderstoffet sammen på samme måde.
Vend retten ud, og sy en stikning hele vejen rundt om hullet til håndtaget.
12. Sy yder- og inderstoffet sammen i kanten med 0,3 cm søm for at holde det sammen.
13. Sy 1 stk. yder- og 1 stk. inderstof-endestykke sammen i kanten forneden, pres, vend retten ud, og sy en stikning med
0,5 cm søm.
14. Sy yder- og inderstoffet sammen i kanten med 0,3 cm søm for at holde det sammen.
15. Sy det andet endestykke på samme måde.
16. Sy piping på endestykkerne, lad et stykke på ca. 1,5 cm gå ud over kanten forneden.
17. Sy endestykkerne på sidestykket, sy i samme stikning som pipingbåndet.
18. Fold enderne af pipingbåndet omkring sømmene, og sy det fast.

