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Markera sprundet i framstycket genom att sy en markeringstråd längs mönstrets
streckade linje. Pressa fast mellanlägg på avigan på knapplistens yttre del. Klipp
till och sy knäppningssprundet med jämna 1 cm breda sömsmåner. Termerna
yttre/inre och höger/vänster ska tolkas som att plagget är påklätt.
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1. Klipp upp sprundet längs MF-linjen fram till
1 cm från sprundbottnen. Klipp även upp sprundets botten snett mot hörnen, så att det bildas
en triangel i sprundbottnen.
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2. Klipp till och pressa fast bitar av mellanlägg på knapplisternas avigsidor. Pressa
mittvikningar längs knapplisterna.

3. Nåla den vänstra knapplistens kant utan mellanlägg på avigan på framstyckets vänstra sprundkant;
knapplistens rätsida ligger mot framstyckets aviga.
Sy fast knapplisten; avsluta sömmen en sömsmån
från knapplistens nedre kant.
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4a. Vänd knapplisten till
rätsidan. Vik sömsmånerna på knapplistens yttre
kant till avigan, nåla och
sy fast dem på sprundet
nära kanten. Lägg märke
till att knapplistens nedre
ände ligger öppen.
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4b. Sy den högra knapplisten på samma sätt.
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5. Placera knapplisterna
i sprundbottnen så att
den vänstra (=yttre) ligger på framstyckets rätsida och den högra (=inre) ligger på framstyckets aviga och sy triangeln som bildats i sprundbottnen mellan knapplisternas nedre ände.
Pressa sprundbottnen.
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6. Nåla knapplisterna i rätt läge och sy
en rektangulär stickning på sprundbottnen.

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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