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Vill du använda hemsymaskin när du kantar med remsa, använd följande teknik.
Beskrivningen passar följande elastiska material:
• muddväv med elasticitet 40…50%

• jersey med elasticitet 20…30%

1. Mät först längden på kanten som skall sys, på mönstret.

2. Definiera remsans längd:
A. Multiplicera kanten som skall sys med 0.75 när du syr muddremsa i en
halsöppning
B. Multiplicera kanten som skall sys med 0.90 när du syr muddremsa i ett ärm-
eller benslut eller i fållen av en tröja eller body
C. Multiplicera kanten som skall sys med 0.85...0.95 när du syr med jerseyremsa

3. Sy så här:
• Markera 1/4-punkterna på både remsan och kanten som skall sys. Sy fast
remsan på kanten räta mot räta; passa markeringarna och töj remsan lätt i
alla rundade partier. Sy med raksöm eller med overlockmaskin. Söm I.
• Vänd remsans andra kant över kanten till avigan och sy en stickning från
rätsidan nära kanten. Sy med tvillingnål. Söm II.
• Avsluta genom att försiktigt klippa bort extra sömsmån på remsans aviga.

KANTNING MED REMSA I MUDDVÄV
ELLER JERSEY

Söm II
med tvillingnål

Söm I
med raksöm

Kantning av halsöppning med remsa

Sy först vänster axelsöm.

1. Kanta halsöppningen med remsa; töj lätt både på remsa och
halsöppning medan du syr, detta ger halsöppningen töjbarhet.
2. Fäst ihop remsans ändar med en säkerhetsnål och kontrollera
halsöppningens storlek innan du fortsätter sy.

3. Sy höger axelsöm och sy ner sömsmånerna platta vid
halsöppningsremsan. Söm III

Söm I
med overlockmaskinKantning med hemsymaskin

Obs! Eftersom töjbarheten i olika jerseytyg och
muddvävar varierar, är det bra att kontrollera
remsans längd genom att sy en provbit innan den
egentliga sömnaden.
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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.

rätsida avigsida

Söm III


