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Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är 
enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. 
 Att använda dem kommersiellt eller industriellt 
är förbjudet. Modeller,  arbetsbeskrivningar, mönster, 
ritningar och fotografier 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 rät-
tigheter förbehålls.

Modell 1, 4 och 14

Sy fickan med raksöm och sy överkastningar 
på sömsmånen på fickans övre och nedre 
kanter på overlockmaskin eller med sicksack.

Observera, att för klarhetens skull syns inte 
overlock - eller sicksacksömmar på bilderna!

Klipp till delarna i trikå med 1 cm breda sömsmåner. Pressa fast smala remsor av mellanlägg på framstyckets 
(modell 14) eller främre byxbenets (modeller 1+4) 
ficköppningssömsmåner, se de skuggade mönster-
delarna på miniatyrmönstren.
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1 cm

1. Nåla fickpåsen på framstycket/främre byxbenet räta 
mot räta och sy ficköppningens rundade kant. Börja sy en 
sömsmån från fickpåsens övre kant.

2. Klipp ett 45° hörn i sömsmånen mot den nyss 
sydda sömmens slutpunkt.

3. Vänd alla ficköppningssömsmåner mot fickpåsen och 
sy fast dem nära kanten.

Vänd fickpåsen till plaggets aviga sida.
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4. Vik fickpåsen dubbel räta mot räta och sy ihop neder-
kanterna.

5. Vik framstycket räta mot räta, så kommer du 
åt att sy fast fickpåsens övre kant.

6. Nåla och sy ficköppningens övre kant i fickpåsens övre 
kant räta mot räta; överkasta ihop sömsmånerna.  Börja sy 
sömmen 1 cm på ficköppningens rundade kant.

7. Sy fast fickans sida på sidsömsmånerna med hjälpstickningar.


