JUMPSUIT
•
•
•

Synlig glidelås
Belegg i halsutringning
Knytebelte

Til dette plagget trenger du et mykt stoff, vliselin og 50 cm glidelås.

Mønster og oppskrift er designet av
Anne Lise Tollefsen for Symesterskapet, produsert av Nrk.
Mønster og oppskrift kan kun brukes til privat bruk,
ikke til kurs eller annen kommersiell bruk.

MØNSTERDELER TIL JUMPSUIT
•
•
•

•
•
•

Etter at du har printet ut ca. 30-40 ark i liggende format, må du fordele arkene
etter sidetall.
Øverst i venstre hjørne på hvert ark blir det printet plasseringstall som står skrevet
slik: (2,3). Det første tallet står for kolonne, og det andre tallet står for linje.
Arkene til jumpsuit skal du plassere på denne måten:
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I hjørnene på hvert ark blir det printet skjæremerker.
Lim arkene over hverandre slik at skjæremerkene treffer hverandre. Eller skjær
vekk ytterste del av arket; fra skjæremerke til skjæremerke, slik at du kan lime
arkene inntil hverandre med tape.
Etter at du limer sammen alle arkene som tilhører jumpsuit, får du 6 mønsterdeler
som ser slik ut:
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Klipp ut mønsterdelene, og legg de på stoffet du skal bruke.
Mønsteret du skal bruke er uten sømrom, så husk å legge til ca.1-2 cm sømrom
langs alle kanter, før du klipper ut mønsterdelene i stoffet.
Om du ønsker fald/brettekant nede på erme og bukseben, må du legge til ca. 3
cm. Alternativ kan du kante med bånd, eller kun bruke den klipte råkanten nede
på erme og bukseben.
Mønster og oppskrift er designet av
Anne Lise Tollefsen for Symesterskapet, produsert av Nrk.
Mønster og oppskrift kan kun brukes til privat bruk,
ikke til kurs eller annen kommersiell bruk.

Tegning 1:
Før du styler jumpsuiten med belte
og oppbrettet erme, ser den slik ut:

Midtsøm, glidelås og skuldersøm
1.
Overlock midt bak og midt framme, fra hals til bukseben.
2.
Legg de to bakdelene rette mot rette, og sy sammen midt bak. 			
Del sømrom og damp.
3.
Legg de to framdelene rette mot rette, og sy sammen midt foran, fra
glidelåsmerke til bukseben. Del sømrom og damp.
4.
Fest glidelåsens rettside mot framstykkets rettside. Glidelåskjedet 			
skal vende vekk fra åpningen midt foran når du syr glidelåsen fast til
framstykket. Bruk gjerne glidelåsfot når du syr fast glidelåsen med en
maskinsøm ca. 2-3 mm fra metallkjedet. Enden av glidelåsen fester du slik 		
du synes er best. Tegning 2; viser en spiss avslutning.
5.

Tegning 2:
Glidelås sett
fra utsiden

Legg bakstykkets skulder mot forstykkets skulder. Sy sammen 			
skuldersøm med 4-tråds overlock, eller rettsøm og sikk-sakk.
Damp sømrommet mot framstykket.

Halsutringning og belegg
6.
Stryk vliselin på de tre beleggdelene.
7.
Sy belegget sammen på skuldrene. Del sømrom og damp.
8.
Overlock ytterkanten av belegget før eller etter at du syr skuldersømmene.
9.
Legg beleggets rettside mot plaggets rettside, og fest med knappenåler.
10.
Fest belegget ved å sy en maskinsøm gjennom sømmen du sydde langs 		
glidelås. Sy deretter videre rundt halsutringningen. Bøy vekk sårkanten
på glidelåsen når du syr spissen i halsutringningen.
11.
Klipp flere hakk i sømrommet rundt halsutringningen før du vrenger
belegget mot vrangen.
12.
Press lett og fest skuldersømmene på belegget til skuldersømmene på plagget.

Tegning 3:
belegg sett
fra innsiden.

skulder

midt framme
midt framme

midt bak
midt bak

Tegning 4

Erme og sidesøm
13.
Legg ermtoppens rettside mot ermehullets rettside (tegning 4). Sy sammen med 			
4-tråds overlock, eller rettsøm og sikk sakk. Damp sømrommet mot erme.
14.
Sy sidesøm fra kanten nede på erme til kanten nede på bukseben (tegning 5).
Sy med 4 tråds overlock, eller rettsøm og sikk-sakk. Damp sømrommet mot framstykket.
15
Sy innersømmen på bukseben med 4-tråds overlock, eller rettsøm og sikk-sakk. 			
Damp sømrommet mot framstykket.

Opplegg bukse og erme
16.
Overlock, eller sikk-sakk langs kanten
nede på erme og bukse.
17.
18.

Brett opp ca. 3 cm (eller det du har lagt til som fald).
Fest falden med en maskinstikning som vises på
retten, ca. 2 cm. fra brettekanten dersom du har
klipt 3 cm fald. Damp falden forsiktig.

Belte
19.
Brett beltedelen på langs; rette mot rette. Lag merke for åpning ca. 5-10 cm,
midt bak på belte. Sy sammen med maskinsøm fra enden på belte, til merke for
åpning midt bak. Vreng belte gjennom åpningen.
20.
Damp belte. Sy sammen åpningen med håndsting, eller med maskinsøm.

HURRA DU ER FERDIG :)

Tegning 5

UTSKRIFT AV MØNSTERFIL TIL JUMPSUIT
Om du ikke har Adobe Acrobat Reader DC, i din datamaskin, kan du laste ned gratis
fremvisningsprogram her: https://get.adobe.com/no/reader/
Klikk utskrift på PDF filen av det mønster du skal skrive ut, slik at det åpner seg i
Acrobat Reader.
I utskriftspanelet merker du følgende:
•
•
•
•
•

Sider som skal skrives ut: alt
Sideskalering: plakat
Skjær merker
Etiketter
Retning: liggende

Oppsettet ditt ser da slik ut, og er klar til å skrive ut:

