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BLIXTLÅSSPRUND I 
YLLETRÖJA 

Sy kragen i halsöppningen innan du syr blixtlåssprundet. 
Sprundets färdiga längd är 22 cm från kragens övre kant 
till sprundbottnen. Det finns 1 cm sömsmån i sprund-
remsornas båda ändar. 

Förberedelser: Sy fortsättningsbitarna på blixtlåsets 
nedre ände, så att den ena rätsidan ligger mot blixtlåsets 
rätsida och den andra rätsidan ligger mot blixtlåsets 
aviga. Placera bitarna aviga mot aviga och sy ihop 
ytterkanterna; blixtlåsets nedre ände ligger mellan 
bitarna. Vik och nåla den extra längden av blixtlåsbanden 
på blixtlåsets rätsida och sy fast den längs ytterkanterna 
med hjälpstickningar.

1. Sy en markeringslinje med raksöm på sprundets båda 
kanter och på bottnen, enligt mönstermarkeringarna. 
Klipp upp sprundet. Lägg märke till att i sprundbottnen 
klipps sömsmånen upp som en triangel; se bild 1.
 
2. Placera den ena remsans rätsida på avigan av sprun-
dets vänstra kant, så att ytterkanten ligger 2 mm från 
från markeringstråden. Obs! Lämna 1 cm sömsmån 
i remsans övre ände och i sprundbottnen. Sy remsan 
på sprundet nära ytterkanten. 

3. Öppna blixtlåset och nåla dess vänstra sida på 
sprundets vänstra kant, under remsan så att blixtlås-
bandet täcker remsans ytterkant på avigan. Sy fast 
blixtlåset från blixtlåsets aviga nära häktorna; sy med 
blixtlåspressarfot.  

4. Vik remsans övre ände tredubbel. Vik först in remsan 
under blixtlåset räta mot räta och vik därefter söms-
månen aviga mot aviga; se bild 2. Sy övre änden. Klipp 
ner sömsmånerna och vänd remsans övre hörn rätt. 

5. Vänd remsans öppna kantsömsmåner mot avigan, nåla 
och sy dem på sprundet nära kanten; på avigan går 
denna söm längs blixtlåsbandets ytterkant.

Sy den andra remsan på sprundets högra kant på samma 
sätt.

6. Nåla den triangel som bildats vid uppklippningen på 
remsorna räta mot räta och sy sprundbottnen från 
avigan.   
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Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem 
kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och fotografierna är 
skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att 
endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan 
reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls. 
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