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Huvudomkrets 54…56 cm

MATERIAL
- 10 cm bomullsvelour (CO/PES)
- en bit vadd som kan pressas fast (limvadd),
Vlieseline® H 640
- en bit mellanlägg,Vlieseline® G 785
- 35…37 cm resårband, bredd 20 mm
Till applikationen:
- bitar av bomullsjersey i vitt och i valfri färg
enligt modellbilden
- sytråd i jerseyns och velourens färg
- dubbelsidigt mellanlägg,Vlieseline® Vliesofix
- lösrivbart mellanlägg,Vlieseline® Stickvlies
- mörkt moulinégarn
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TILLKLIPPNING
Klipp ut mönsterdelarna. Klipp till maskdelarna och nackbandet i velour enligt mönsterschemat; lägg till 1 cm breda
sömsmåner längs maskdelarnas kanter. *I nackbandet ingår
sömsmån. Klipp dessutom till en maskdel i limvadd utan
sömsmån.
ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna med raksöm. Överkasta inte
sömsmånerna.
Ögon-applikation: Rita av öga och iris från mönsterarket på
papperssidan på det dubbelhäftande mellanlägget och klipp ut
motiven med breda sömsmåner. Pressa fast ögat på den vita
jerseyn och pressa fast irisen på den färgade jerseyn och klipp
ut delarna längs konturerna. Dra loss mellanläggets papper
från motivens avigsida. Placera öga och iris på maskdelens
rätsida enligt mönstret och pressa fast dem.
Nåla fast lösrivbart mellanlägg på maskdelens aviga. Sy fast
ögat och irisen med raksöm nära kanten med sytråd i samma

färg som delen. Fäst trådarna noggrant. Dra till sist loss
mellanlägget från avigan och ånga applikationen lätt från
rätsidan. Brodera det högra ögat och det vänstra ögats
ögonfransar med efterstygn med moulinégarn; sy med tre
trådar av moulinégarnet.
Mellanlägg: Pressa fast limvaddsdelen på den yttre maskdelen. Klipp till och pressa fast mellanlägg på den inre maskdelen.
Nackband: Nåla fast resårbandsändarna i masken enligt
mönstermarkeringarna och kontrollera att resårbandslängden
passar (ta ett åtsittande mått, eftersom resårbandet töjs en
aning vid sömnaden). Ta loss resårbandet.Vik nackbandet
dubbelt räta mot räta och sy ihop långsidorna. Pressa isär
sömsmånerna och vänd remsan rätt. Trä resårbandet i remsan,
så att remsans söm placeras mitt längs resårbandet. Sy fast
resårbandsändarna på remsans ändar med hjälpstickningar och
nåla sömmen på rätt plats längs resårbandet. Sy en genomstickning på nackbandet mitt längs resårbandet med raksöm
eller med sicksack; töj resårbandet spänt medan du syr.
Montering: Sy fast nackbandets ändar i den yttre maskdelen
räta mot räta enligt mönstermarkeringarna. Nåla ihop maskens
delar räta mot räta, så att nackbandet ligger mellan delarna. Sy
ihop maskens kanter och lämna en liten vändningsöppning i
övre kanten mellan mönstermarkeringarna. Klipp ner
sömsmånerna en aning och vänd masken rätt. Sy ihop
vändningsöppningen med små stygn för hand. Ånga till sist
masken och nackbandet lätt.

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

SWEET DREAMS
SOVMASK

OTTOBRE design®
6/2018

KT/ls-taite, MA/r-v-d-stofvouw,
RM/Fl-Stoffbruch, CB/grain-fold,
MB/tr-vikning, MDo/df-pliure,
MT/hilo-doblez
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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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