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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.

Till smockrynkningen behövs en tunn
resårtråd som kan användas som under-
tråd i symaskinen.

• snurra resårtråden runt undertråds-
  spolen för hand, medan du töjer lätt
  på resårtråden

• sy med vanlig raksöm (stygnlängd
  2,5…3,5) och minska en aning på
  övertrådens trådspänning

• sy stickningarna från plaggets rätsida
  med 8…10 mm:s mellanrum

• lämna långa trådändar i början och
  slutet av varje söm, både av över-
  tråden och resårtråden

 • töj tyget platt när du syr varje söm,
  så löper sömmarna vågrätt

• om smockrynkningen blir för lös,
  kan du spänna resårtrådarna för-
  siktigt i båda ändarna. Jämna rynkningen
  mellan tummen och pekfingret på
  tygets båda sidor

• fäst till sist trådändarna noggrant

• observera att smockrynkningen inte
  syns efter den första sömmen och den
  slutliga rynkningen uppnås först efter
  att du ångat delen lätt

• sy smockrynkningen på en provbit
  innan du påbörjar det riktiga arbetet!

TIPS!

• tygstycket rynkas ihop mera om du
  ökar på stygnlängden en aning och
  snurrar resårtråden lite spändare.

• om du syr smockrynkning i bomullstyg
  får resårtråden på undertrådsspolen
  snurras spändare och stygnlängden får
  vara kortare än om du syr smockrynk-
  ning i till exempel ett tunt viskostyg

SMOCKRYNKNING

Allmän sömnadsbeskrivning av smockrynkning.
Följ också sömnadsbeskrivningen som hör till
modellen i tidningen.


