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1. Nåla den bakre infodringens axelsömmar med mellanlägg i
den främre infodringens axelsömmar med mellanlägg, räta mot
räta med axelsömmarna. Sy ihop infodringarnas axelsömmar
utan mellanlägg på samma sätt. Pressa isär axelsömmarna.

6. Nåla främre infodringens nederkant på framstyckets
sprundbotten räta mot räta (passa MF-markeringen) och sy fast
den så att sömmen börjar och slutar 1 cm från infodringens
sömsmånsytterkant.

2. Nåla ihop infodringarna räta mot räta och sy samman
halsöppningarna. Klipp hack i de rundade halsöppningssömsmånerna och klipp sömsmånerna lite smalare.

7. Gör sömsmånsdjupa klipp i framstyckets sprundbottenshörn,
snett mot sömmarna.

3. Sy ner sömsmånerna mot infodringarna utan mellanlägg (=de
inre) med hjälpstickningar.
4. Vänd infodringarna aviga mot aviga och pressa halsöppningskanterna noggrant. Pressa samtidigt vikningar längs främre
infodringarnas framkanter. Sy ihop infodringarnas ytterkanter
med hjälpstickningar nära kanten.
5. Nåla och sy främre infodringarnas nederkanter på varandra
så att dess MF-markeringar möts och så att den högra
framkanten ligger överst.

8. Nåla och sy infodringens ytterkant i blusens halsöppning räta
mot räta.
9. Klipp små hack i de rundade sömsmånerna i fram- och
bakstyckets halsöppningssömsmåner.
10. Överkasta sprundbottnens och halsöppningens sömsmåner.
11. Pressa halsöppningssömsmånerna lätt mot fram- och
bakstycket.
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© Copyright
Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade
för privatbruk av hobbysömmerskor. Att nyttja dem kommersiellt
eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna,
mönstren, ritningarna och fotografierna 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
förbehålles.
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