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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 rättigheter förbehålls.

TILLKLIPPNING
Klipp till delarna i jersey enligt mönsterschemat; placera MB-
kanten längs tygvikningen och lägg till 7 mm breda sömsmåner
längs övriga kanter.

ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna på overlockmaskin eller med symaskinens
överkastande stretchsöm.
Hårband: Vik banddelen dubbel på längden räta mot räta och sy
ihop långsidorna. Vänd bandet rätt och ånga det, så att sömmen
placeras mitt längs banddelens insida. Trä banddelens ändar inuti
varandra en kort bit och sy ihop dem med sicksack (vänd inte in
sömsmånerna). Vik och sy ett veck som går i bandets riktning
ovanpå sömmen med en hjälpstickning.
Rosett: Vik rosetten räta mot räta i längdriktningen och sy ihop

de öppna kanterna; lämna en liten vändningsöppning på mitten.
Vänd rosetten rätt och sy ihop vändningsöppningen för hand. Nåla
fast rosetten på banddelens insida på hopsättningssömmen, så att
den placeras vinkelrätt mot bandet. Sy fast rosetten vid mittpunkten
och knyt ihop rosetten på utsidan av bandet.

HÅRBAND
huvudomkrets 40-42-44-46-48-50-52-54 cm

MATERIAL
- 10…15 cm GOTS-certifierad eko-
  bomullsjersey (CO/EL), bredd
  160 cm och vikt 210 g/m2, elasticitet
  20%

MÖNSTERSCHEMA st

1 band 1
2 rosett 1
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langansuunta/taite
recht-van-draad/vouw
Fadenlauf/Stoffbruch
grain/fold
trådriktning/vikning
droit fil/pliure
hilo/doblez
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TARKISTUSRUUTU
CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT
TEST SQUARE
KONTROLLRUTA
CUADRADO DE CONTROL
CARRÉ DE CONTRÔLE

5 cm x 5 cm

HÅRBAND
huvudomkrets 40-42-44-46-48-50-52-54 cm

MÖNSTERSCHEMA st

1 band 1
2 rosett 1


