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KNÄPPNINGSSPRUND
Beskrivningen är gjord för en jerseytröja vars knapplist är klippt
i singeljersey. Beskrivningen är för en sk. herrknäppning. Om du
syr en damtröja kan du byta vänster mot höger.
MÖNSTERDELAR
• knapplist x 2
• fram- och bakstycke, med sydda axelsömmar
Förberedelser: Klipp till knapplisterna med 1 cm breda sömsmåner.
1. Klipp till och pressa fast mellanlägg på framstyckets sprund. Sy
sprundets hjälpstickning enligt mönstermarkeringarna. Klipp upp
sprundet längs MF-linjen fram till 1 cm från sprundbottnen. Klipp
även mot hörnen i sprundbottnen, så att det bildas en triangel.
Kanta halsöppningen.
2. Klipp till och pressa fast mellanlägg på knapplisterna. Pressa
mittvikningarna längs knapplisterna enligt mönstermarkeringarna.
Pressa även sömsmånerna längs den yttre kanten av knapplisterna
(med mellanlägg) mot avigan.
3. Nåla den högra knapplistens kant utan mellanlägg på avigan på
framstyckets högra sprundkant; knapplistens rätsida ligger mot
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framstyckets avigsida. Sy fast knapplisten med 1 cm sömsmån;
börja och avsluta sömmen 1 cm från knapplistens övre och nedre
kant.
4 Vik knapplisten dubbel räta mot räta och sy ett hörn i knapplistens
halsöppningskant.
5. Vänd knapplisten till rätsidan.Vik knapplistkanten med mellanlägg
mot avigan, nåla och sy fast den i sprundet nära kanten. Lägg märke
till att knapplistens nedre ände ligger öppen. Sy den vänstra
knapplisten på samma sätt.
6. Sy en kantstickning på båda knapplisternas ytterkanter och övre
ände.
7. Vik knapplisterna i sprundbottnen så att den vänstra (=yttre)
ligger på framstyckets rätsida och den högra (=inre) ligger på
framstyckets avigsida och sy triangeln som bildats i sprundbottnen
mellan knapplisternas nedre ände.
8. Nåla knapplisterna i rätt läge och sy en fyrkantig stickning på
sprundbottnen. Sy stickningar i kors i mitten av fyrkanten, från
hörn till hörn.
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