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1. Överkasta den runda kanten på gylfsprundets infodring. Nåla och sy infodringen i
sprundets högra kant.
2. Sy ner sömsmånerna med en hjälpstickning
mot infodringen, sy nära kanten.
3. Vik infodringen till avigan och sy en kantstickning på MF-kanten.
4. Vik gylfskylten dubbel räta mot räta och sy
nedre hörnet. Vänd gylfskylten rätt och överkasta ihop de öppna kanterna. Nåla och sy
blixtlåset på gylfskyltens vänstra kant, så att
bådas rätsidor ligger uppåt.
5. Nåla och sy gylfskylten i byxans vänstra
sprundkant räta mot räta, så att blixtlåset ligger
mellan. Vik gylfskylten i rätt läge och sy en
kantstickning på sprundkanten nära blixtlåset.
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6. Dra igen blixtlåset och nåla sprundmånerna
på rätsidan på varandra så att MF-markeringarna möts. Vänd sprundets aviga uppåt och nåla
fast blixtlåsets lösa kant endast i infodringen.
7. Ta bort nålarna från rätsidan, öppna blixtlåset
och sy fast den lösa sidan på infodringen
noggrant med två sömmar bredvid varandra.
8. Dra igen blixtlåset, nåla fast infodringen i
frambyxan och sy en dekorationsstickning på
sprundet från rätsidan; använd infodringens
mönster som schablon då du syr stickningen
och vänd bort gylfskylten under sömnaden. Sy
en stickning på grensömmen från blixtlåssprundets botten till bakre midjan. Sy tränsar på
sprundslutet enligt modellritningen.
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