KRAGE TILL HERRSKJORTA

Kragens sömnadsbeskrivning är till en herrskjorta. Som material
passar t.ex bomullspoplin, chambray, tunn denim eller flanell.
MÖNSTERDELAR
• krage x 2 (överkrage och underkrage)
• kragstånd x 2 (yttre och inre)
• kragståndsförstärkning x 1
samt framstycke x 2, axelok och bakstycke
Förberedelser: Klipp till alla delar noggrant med 1 cm breda
sömsmåner.
Markera passningshack i kragen och kragståndet enligt följande:
• MB-hacken samt kragarnas och kragståndens över- och
nederkanter vid MB-vikningen.
• kragens passningshack vid framhörnen (A) längs kragståndens
övre kant.
• axelområdets passningshack (motsvarande hack finns också på
axelokets mönsterdel)
Mellanlägg: Klipp till och pressa fast mellanlägg (t.ex Vlieseline®
H 200) på överkragen och på båda kragstånden.
1. Pressa sömsmånerna mot avigan längs kragståndsförstärkningens
övre kant. Nåla och sy inre kragståndsförstärkningen i det inre
kragståndets rätsida. Sy ihop förstärkningens nederkant med
kragståndets nederkant med hjälpstickningar.
2. Pressa sömsmånen längs det inre kragståndets nederkant till
avigan och sy på en pressarfots avstånd med hjälpstickningar.
3. Nåla ihop kragarna räta mot räta och sy ihop kragens övre
kant; sy ner sömsmånerna med hjälpstickningar mot underkragen,
sy nära kanten.
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4. Vik kragen räta mot räta, vänd övre kantens sömsmåner mot
underkragen och sy kragens ändar. Klipp ner hörnens sömsmåner.
Vänd kragen rätt och pressa kragen.
5. Sy en stickning på kragens ytterkanter på en pressarfotsbredd
från kanten. Nåla ett par mm "vikningsmån" i överkragen. Sy ihop
kragens nederkanter med hjälpstickningar.
6. Nåla och sy kragen i det inre kragståndet, så att överkragen
och kragståndet ligger räta mot räta. Nåla det yttre kragståndet
i underkragen och sy ihop kragstånden så att kragen ligger mellan.
7. Klipp ner kragståndets framhörnssömsmåner en aning och klipp
små hack i de runda partierna. Vänd kragståndsdelen rätt och
pressa kragsömmen.
8. Nåla det yttre kragståndet i halsöppningen räta mot räta och
sy fast det från kragståndets sida.
9. Klipp små hack i halsöppningens rundade sömsmåner.
10. Nåla det inre kragståndets nederkant i halsöppningen noggrant;
passa nederkanten med halsöppningssömmen. Sy fast nederkanten
nära kanten och sy samtidigt en stickning runt kragståndet.
Tips!
Hemligheten bakom en lyckad och vacker krage är en noggrann tillklippning, mellanlägg och att delarna sys med jämna 1 cm breda
sömsmåner. Kontrollera också att symaskinens stygn är jämna och ser
bra ut både på rätsidan och avigsidan. Prova sömmen på en restbit
med mellanlägg! Sy med stickningstråd Epic nr 80.
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