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OTTOBRE design®
4/2022, modell 19STOLPFICKA I OFODRAT PLAGG

Klipp till ficköppningsremsan och fickpåsarna i jacktyget enligt
arbetsbeskrivningen i tidningen. Om yttertyget är av tjockare kvalitet
kan du klippa till den yttre fickpåsen i tunnare tyg, t.ex fodertyg eller
bomullspoplin.

Markera fickans placering på framstycket enligt mönstermarke-
ringarna. Pressa mellanlägg på framstyckets aviga vid ficköppningen
och på remsans yttre del. Se de skuggade mönsterdelarna på
miniatyrmönstren.

1. Vik ficköppningsremsan dubbel räta mot räta och sy ändarna.
Klipp upp hörnen och vänd remsan rätt. Pressa remsans kanter.
Sy en stickning på remsans ytterkanter med en pressarfotsbredd
från kanten.

2. Sy fast remsans öppna kant på ficköppningsmarkeringen, så att
kanten med mellanlägg ligger mot framstyckets rätsida.

3. Nåla fast den yttre fickpåsen på ficköppningsremsan räta mot
räta och sy fast den på den föregående sömmen.

4. Nåla och sy den inre fickpåsen på ficköppningen räta mot räta,
så att fästningssömmens avstånd till den föregående sömmen är
2 cm. Obs! Sömmen är 5 mm kortare i båda ändarna än remsans
färdiga längd.

5. Klipp upp ficköppningen från avigan, i hörnen ända fram till
sömmarna.

6. Vänd fickpåsarna till avigan.

7. Sy ner de trianglar som bildats vid uppklippningen på den inre
fickpåsen, räta mot räta med stickningar.

8. Nåla och sy ihop fickpåsarna räta mot räta. Överkasta ihop
sömsmånerna.

9. Pressa ficköppningen. Nåla och sy fast ficköppningsremsans
ändar längs stickningssömmen med genomstickningar.
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