
tutorial 
summer mixi maxi 

størrelse 32 - 60 
 

   !!
 !!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!
Dette mønsteret har forskjellige  
variasjonsmuligheter. Overdelen har  
flere alternativ hvor det går ann å mikse  
fram/bakstykke.  
Skjørtdelen finnes i fire lengder.  !
Sømmonn er ikke inkludert. Legg til sømmonn for opplegg. !!
 !!



Velg lengde på kjolen etter hvor lang du er. 
Velg høy eller lav midje på overdelen og samme linje på skjørtdelen.  
Velg utringning. Høy utringning kan lages med dobbelt stoff for bedre stabilitet ved 
hellang skjørtedel. 
Velg kjolelengde: peplumsinglet, tunika, kne eller full lengde. !
Rynket skjørtedel:  
Velg linjen for rynket skjørt og klipp ut stoffet mot brettet kant. Bruk evt. rynketråd for å 
rynke skjørtet så det passer til overdelen. 
Rynke med overlock: Diff 2,25. Stinglengde 4. Alle nåltråder skal stå på 8. Ha gjerne 
lang tråd både i begynnelsen og på slutten sånn att du kan minske rynkene ved å 
dra ut litt mot endene. Det går også og rynke mer ved å finne nåltrådene og dra i 
de. 

Lomme:  
Kante lommeåpningen. Legg lommens rette mot framstykkets vrange og sy fast med 
dekorsøm. 

Smale skulderstropper (se side 6-11):  
Kantebåndet syes i henhold til tabellen pluss litt ekstra før 
den syes mot halsen og videre i følge målene til neste 
skulder. 

Brede skulderstropper:  
Kantebåndet syes i henhold til tabellen pluss litt ekstra før 
den syes mot framsiden av armhullet, rundt bakstykket, 
fram rundt armhullet og videre i henhold til målene. 
Utringningen foran syes likt som smalt skulderbånd. 
Høy hals kan lages med opplegg og kanal for båndet. 

Høy bred hals med åpning i ryggen:  
Klipp to bakstykker med sømmonn/opplegg, alternativt klipp mot brettet kant men 
gjør en rundning så åpningen får en mykere form. Legg opp/kante bakstykkenes 
åpningskant.  

!



!
Sømbeskrivelse: !

!  
Klipp ut alle delene.  

!

!  



Sy sammen en skulder og kant halsen. 

!  
Sy den andre skuldersømmen.  
 

!  !
Kante armhulene. Sy sammen sidesømmene. 
Avslutt alle kantebånd ved å sy en rettsøm over båndet. Klipp av ett bånd og brett 
det andra båndet over og sy en rettsøm over det. Klipp av det overflødige 
kantbåndet.  !



!

!  
Legg  overdelen inn i  skjørtdelen, rett mot rett. Pass på at sidesømmene møtes. Sy 
sammen. !

!  !
Legg opp nedentil. Ferdig! !!



!
smale skulderstropper !!

!  
Klipp ut alle delene.  

!  
Rynk skjørtets overkant så den passer til overdelen. !



!  !  
Sy sammen skjørtet mot overdelen. !

!  
Sy den sammen i sidene !!!!



!  
Kant den øvre utringningen. !

!  
Sy kantebåndet i henhold til måletabellen pluss lite ekstra før du begynner å sy på 
ene framkanten av utringningen. 



!  !
Sy kantebåndet hele veien rundt till den andre siden og like langt som det blev i 
begynnelsen. 
Mål opp det målet som kreves i henhold til tabellen. !

!  !
Nåle/lim fast kantebåndet i henhold til markering på mønsteret. 



!  !
Sy to rette sømmer over kantebåndet. En øverst og en nederst på bakstykkets 
kantebånd for å hindre at skulderstroppen vrir seg. !

!  !
Klipp av det overflødige kantebåndet. !



!  !

!  !
Legg opp nedentil. 
Ferdig!


