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KNYTBÄLTE

Storlek: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52

TILLKLIPPNING 
Sätt först ihop mönster 1A och 1B och rita 
därefter mönster till hela bältesdelen enligt 
miniatyrmönstren. Klipp till bältesdelarna i 
linnetyg; lägg till 1 cm breda sömsmåner längs 
kanterna. Klipp till två 6 x 115-117-119-121-
123-125-127-130-133-135 cm långa remsor till 
knytbanden i linnetyg; i måtten ingår 1 cm 
sömsmån.

ARBETSBESKRIVNING 
Sömmar: Sy med raksöm; sömsmånerna göms 
inuti bältet, så de behöver inte överkastas. 

Mellanlägg: Klipp till och pressa fast mellanlägg 
på båda bältesdelarna.

Montering: Vik knytbandet dubbelt på längden 
räta mot räta och sy ihop långsidorna. Vik in 
sömsmånen i knytbandets ena ände och sy den, 
se bild 1. Sy det andra knytbandet på samma sätt. 
Vänd banden rätt med hjälp av en säkerhetsnål 
och pressa dem noggrant. Nåla ihop bältesdelar-
na räta mot räta och sy bältets övre och nedre 
kanter. Lämna en vändningsöppning mellan 
hackmarkeringarna i mitten av bältets övre kant. 
Klipp små hack i bältets rundade sömsmåner 
och pressa isär sömsmånerna längs de raka 
partierna. 

Trä bandens öppna ändar genom vändningsöppningen 
till bältets ändar, placera dem räta mot räta. Vik 
sömsmånen längs bältets övre och nedre kanter i sina 
rätta lägen och sy ändarna, se bild 2. Vänd bältet rätt 
och pressa det noggrant. Sy en kantstickning runt 
bältet; vändningsöppningen stängs samtidigt.

MÖNSTERSCHEMA  st

1A+1B       bälte   2
     knytband   2

MATERIAL
- 40 cm linnetyg (LI), bredd 135 cm 
och vikt 195 g/m²

- 25…40 cm mellanlägg, 
Vlieseline® G 700
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KT/ls-taite-MA/r-v-d-stofvouw
RM/Fl-Stoffbruch-CB/grain-fold

MB/tr-vikning-MDo/df-pliure
MT/hilo-doblez

1B
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KNYTBÄLTE

TILLKLIPPNING 
Sätt först ihop mönster 1A och 1B och rita 
därefter mönster till hela bältesdelen enligt 
miniatyrmönstren. Klipp till bältesdelarna i 
linnetyg; lägg till 1 cm breda sömsmåner längs 
kanterna. Klipp till två 6 x 115-117-119-121-
123-125-127-130-133-135 cm långa remsor till 
knytbanden i linnetyg; i måtten ingår 1 cm 
sömsmån.

ARBETSBESKRIVNING 
Sömmar: Sy med raksöm; sömsmånerna göms 
inuti bältet, så de behöver inte överkastas. 

Mellanlägg: Klipp till och pressa fast mellanlägg 
på båda bältesdelarna.

Montering: Vik knytbandet dubbelt på längden 
räta mot räta och sy ihop långsidorna. Vik in 
sömsmånen i knytbandets ena ände och sy den, 
se bild 1. Sy det andra knytbandet på samma sätt. 
Vänd banden rätt med hjälp av en säkerhetsnål 
och pressa dem noggrant. Nåla ihop bältesdelar-
na räta mot räta och sy bältets övre och nedre 
kanter. Lämna en vändningsöppning mellan 
hackmarkeringarna i mitten av bältets övre kant. 
Klipp små hack i bältets rundade sömsmåner 
och pressa isär sömsmånerna längs de raka 
partierna. 

bild 1

bild 2

Trä bandens öppna ändar genom vändningsöppningen 
till bältets ändar, placera dem räta mot räta. Vik 
sömsmånen längs bältets övre och nedre kanter i sina 
rätta lägen och sy ändarna, se bild 2. Vänd bältet rätt 
och pressa det noggrant. Sy en kantstickning runt 
bältet; vändningsöppningen stängs samtidigt.
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