BLIXTLÅSFICKA

BLIXTLÅSFICKA
Blixtlåsfickan sys i jerseytyger (t.ex trikå i ylleblandning, sweatshirttyg
mm.) Klipp fickpåsen i mellantjockt bomullstyg (tunn denim, poplin,
chambray, el. likn.)
MÖNSTERDELAR
• fickpåse (sätt ihop mönsterdelar a+b) Modell 9, 7/2017: Använd
mönstret på s. 3!
• framstycke
Därutöver behövs mellanlägg (Vlieseline® G 785) och ett blixtlås
med metallhäktor (längd 10 cm).
1. Markera ficköppningens placering på framstyckets avigsida med
knappnålar. Klipp till och pressa fast en bit av mellanlägg på avigsidan vid ficköppningens markering. Tråckla ficköppningen.
2. Markera ficköppningens placering på fickpåsens aviga med tygkrita enligt mönstermarkeringarna.
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ficköppningen enligt mönstermarkeringarna. Klipp upp ficköppningen: börja från mitten och klipp mot hörnen ända fram till
sömmen, så att det bildas trianglar i ficköppningens ändar.
5. Öppna och pressa isär sömsmånerna längs ficköppningens
långsidor. Vänd fickpåsen till avigan.
6. Vik fickpåsens veck enligt mönstermarkeringarna så att de fyller upp ficköppningen. Pressa ficköppningen. Sy fast vecken med
hjälpstickningar från avigan på ficköppningens ändar.
7. Placera blixtlåset på ficköppningens aviga och nåla fast det noggrant. Sy fast blixtlåset från rätsidan nära ficköppningskanten: sy
först fast blixtlåsets ändar i ficköppningens ändar och sy därefter
fast blixtlåsets långa sidor.
8. Vik fickpåsen räta mot räta. Nåla och sy ihop ytterkanterna
nära kanten. Sy en andra stickning 7 mm från den första på fickans
ytterkant, sömsmånerna göms inuti fickan.

3. Vik in och pressa 6 mm breda sömsmåner längs fickpåsens
kanter mot rätsidan.

9. Sy fast blixtlåsets övre kant och ändar på fickpåsen med en
genomstickning från rätsidan, sy längs ficköppningens sömskåra
med tråd i remsans färg.

4. Nåla fast fickpåsen på framstycket räta mot räta och sy runt

10. Fäst fickpåsens hörn i framstycket med ett par stygn för hand.
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VETOKETJUTASKU • ZAK MET RITS • REIßVERSCHLUSSTASCHE • ZIPPERED POCKET
BLIXTLÅSFICKA • POCHE ZIPPÉE • BOLSILLO CON CREMALLERA
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FI: Yhdistä kaavakappaleet a+b ennen
leikkaamista. NL: Leg de patroondelen
a+b voor het knippen aan elkaar.
DE: Schnittteile a+b vor dem Zuschneiden verbinden. EN: Join pattern pieces
a+b before cutting. SE: Sätt ihop
mönsterdelar a+b innan tillklippning.
FR : Avant de couper le tissu, assembler
les pièces du patron a+b. ES: Unir los
patrones a+b, antes de cortar la tela.

• VETOKETJUTASKU
•ZAK MET RITS
•REIßVERSCHLUSSTASCHE
•ZIPPERED POCKET
•BLIXTLÅSFICKA
•POCHE ZIPPÉE
•BOLSILLO CON
CREMALLERA
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