
1. Ta valfritt tyg, klipp ut två lika tora bitar stl,Bredd 94cm längd 90cm

2. Vik en av dem på mitten och klipp bort för halsen.

3. Kanta halsen samt baksidan. För att räkna ut baksidan lägg tyget på mitten och mät halsen fram så vet
du hur mycket kantbakn du behöver.

4. Mät (rätsida) nu från halsens sida neråt 23 cm och markera. mät från andra kanten 20 cm in så att dessa
mått möts. Gör lika på båda sidorna.

5. Mät (rätsida) ner 32 cm på båda sidorna. Markera dessa (du skall sy där sedan)

6. Nu skall du mäta (avigsida) ner 10 cm på din linje du har fått på tunikan/klänningen på båda sidorna,
dra en linje mellan och mät ner två cm (då har du två linjer brevid).

7. Gör ett kantband av ett tyg du har eller ta ett kantband som du syr där nu nu har markerat det blir en
dragsko. Du skall göra lika på båda bitarna, lämna öppet på båda sidorna så du måste sy kantbandet i
sidorna eller vika in tyget lite om du gör egna kantband så att det inte rismas när du tvättar sedan.

8. Nu syr du hela axel sömmen som du vill spelar ingen roll om du gör babysöm eller vanlig men glöm inte
att fålla om du gör en vanlig söm.

9. Nu syr du från rätsidan i dina markerade raka linjer.

10. Kanta nu sidorna på tyget, exempelvis sy in en cm men man kan ju ha kantband eller vad man vill,
exempelvis fransar eller liknande.

11. Nu klipper du bort trådar osv drar in ett band/snöre i din dragsko och vips så har du en klänning/
tunika

Tips. Vill du ha den lite fräck sy då fast dragskon på rätsidan men en annan färg så får du ett band i midjan.

Sy en enkel klänning/tunika

1

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.


