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1. Nåla fast mönstret på främre sidstyckets rätsida och sy en
hjälpsöm enligt ficköppningens form längs kanten av mönstret.
2. Nåla fast blixtlåsets ena sida på ficköppningen räta mot räta
och sy fast det längs hjälpsömmen från övre hörnet till nedre
hörnet (sy inte ändarna ännu).
Klipp upp ficköppningshörnen fram till hjälpsömmen.
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3. Sy fast ficköppningens övre och nedre ändar på blixtlåset.
4. Överkasta MF-styckets och främre sidstyckenas skärningssömsmåner samt fickpåsarnas sömsmåner.
5. Nåla ihop MF- och främre sidstycket räta mot räta och sy
skärningssömmen; vid ficköppningen fästs blixtlåsets ena kant i
MF-stycket.
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6. Nåla och sy den inre fickpåsen i ficköppningens sömsmån
mot främre sidstycket, räta mot räta så att blixtlåset ligger
mellan; sömmen går nära blixtlåsets fästningssöm.
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7. Nåla och sy fast den yttre fickpåsen på samma sätt på
ficköppningens sömsmån mot MF-stycket, räta mot räta.
8. Sy ner skärningssömmens sömsmåner mot MF-stycket med
stickningar; vänd bort fickpåsarna då du syr.
9. Nåla och sy ihop fickpåsarna.
10. Sy en stickning på ficköppningssömsmånerna som ligger
mot främre sidstycket, sy nära kanten och sy samtidigt
tvärgående förstärkningssömmar på ficköppningens övre och
nedre ände.
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