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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.

Mellanlägg: Pressa mellanlägg
på knapplisterna och framstyckets
sprund; mät de längder som behövs
på mönstren. Se de skuggade
mönsterdelarna på miniatyr-
mönstren.

Klipp upp sprundet längs några
cm vid behov. Sy axelsömmarna
och kanta halsöppningen med
remsa innan du syr sprundet.
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2. Nåla och sy knapplisten i fram-
styckets rätsida längs sprundets
vänstra kant; avsluta sömmen 1 cm
innan knapplistens botten. Sy fast
den andra knapplisten på samma
sätt. Lägg märke till att sömmarnas
avstånd mellan varandra är den
färdiga knapplistens bredd (x cm).

1. Vik knapplisten räta mot räta
och sy övre änden. Klipp ner
hörnets sömsmåner och vänd
knapplisten rätt. Sy den andra
knapplisten på samma sätt.
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3. Klipp upp sprundet så att uppklippningen
slutar 1 cm innan sömmarnas slutpunkt.
Klipp sömsmånsdjupa hack i sprundbottnen
mot sömmarnas slutpunkter.

4. Nåla knapplisterna på varandra. Vänd
framstycket räta mot räta vid sprundbottnen
och sy noggrant fast triangeln som bildats
vid uppklippningen, på knapplistens botten.

6. Vänd sömsmånerna mot framstycket och
sy en stickning runt sprundkanterna på en
pressarfots avstånd.

Sy knapphål och knappar i knapplisten eller
fäst tryckknappar på den.

5. Överkasta sprundets sömsmåner.
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