
Tutorial kjole

Skriv ut filen i normal 
størrelse Kontroller at kontrollruten stemmer Klipp bort kantene etter markeringene i 
hjørnene og teip arkene sammen som dette. Strekene skal møtes. 

Når du har teipet sammen hele mønsteret skal det se sånn ut. 
Eller slik som dette om det er voksenmodellen
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Lengden er målt fra skuldra og ned. OBS ekstra for voksenmodellen:
Hvordan man tegner av lommene. 
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Når man tegner selve forstykket så tegner man av hullet for lomma. Det er den lille linja som jeg har vist her på bilde og da tar man den som tilhører størrelsen man skal sy. 

Vil man ha en lomme lik den på den blå barnemodellen som man ser i tutorialen så tegner man av streket som går rett ned som dette og så følger man det bare til den lengden man vil bruke på kjolen. 
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Vil man ha den dråpeformede lommen så følger man strekene som jeg har vist på dette bilde og tar den som ligger ved den størrelsen man skal sy. 

Mønster er uten sømrom så man legger til sømrom på alle steder der 2 sømmer skal 
sys sammen. Det skal ikke legges til der det skal kantes.  

Jeg tegner alltid sømrom direkte på mønsterdelene så jeg ikke glemmer det. Her ser du 
hvor sømrom skal være på dette mønsteret. Det er kun sidesømmen på lommene som 
skal ha sømrom.  
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Det fins 3 ulike modeller på lommer (2 på voksen) og du velger selv den du vil bruke. 

Fram og bakstykke skal brettes dobbelt så kan man velge om man vil lage helt fram og 
bakstykke eller delt. Velger du helt fram og bakstykke legger du delene over 
hverandre helt inntil uten sømrom sånn som på bildet. Vil man ha delt forstykke på 
voksenmodellen så måler man fra skuldra og så langt ned man vil ha den og så klipper 
man av mønsteret etter den lengden (er jo stor forskjell avhenging av hvor stor byst 
man har). 
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Jeg begynner alltid med lommene 
og for å få dem til å å ligge der jeg vil ha dem så bruker jeg lim,det går helt fint å 
bruke papirlim hvis man ikke har limpenn til stoff. 
Da holder lommene seg på plass når man syr dem fast. 
Når lomma er sydd fast kanter jeg lommepåningen,det går fint å sy smal ribb også. Da 
skal det se omtrent sånn ut når den er ferdig avhengig av hvilken maskin og søm man 
bruker til lommene.  

Velger man en av de andre lommene så passer jeg på at 
"toppen" er ca 2,5 cm over selve lommepåningen. Måler så begge lommene er like 
høyt opp. 
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Velger man å dele kjolen så syr jeg nå sammen over og underdel på fram og 
bakstykke.

Etterpå syr jeg en stikning for å sy ned sømmen på for og bakstykke, det er ikke noe 
man må gjøre men det blir penere. Jeg bruker en rettsøm med lang stinglengde så det 
går å strekke uten at sømmen ryker. Den kan også sys med cover eller annen 
dekorsøm.  
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Når dette er gjort så 
begynner jeg å sy sammen kjolen. Jeg begynner alltid med den ene skuldersømmen og 
kanter halsen før jeg syr sammen den andre skulderen og kanter armene. 
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Når jeg har kantet begge 
armene syr jeg sammen den ene sidesømmen og kanter nederst på kjolen. Når den er 
kantet syr jeg den andre sidesømmen og kjolen er ferdig 

Her kommer det 
litt inspirasjonsbilder med forslag på hvordan man kan kombinere de forskjellige 
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delene :)
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Denne versionen har 
omgbananas.net laget og hun kommer til å legge ut en tut på hvordan man syr 
lommene slik etterhvert. 
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