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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

2250 Let dobbeltradet frakke uden lukning 
 

Stof: blødt, tyndt frakkestof, som ikke trævler. 

 

KLIPNING: 

 

Stof: 

1. Bagstykke – 1 del med fold 

2. Forstykke med tilklippet inderkrave – 2 dele 

3. Ærme – 2 dele 

4. Belægning med tilklippet overkrave – 2 dele 

5. Halsbelægning bag – 1 del 

6. Lommepose – 4 dele 

7. Bælte – 1 del 

 

SYNING: 

 

1. Sy brystindsnit på forstykker og pres dem nedad. 

 

2. Læg lommepose ret mod ret på forstykke som markeret og sy rundt om 

lommeåbningens linje. lommeåbningen. Klip mellem sømmene i midten inden for 1 cm fra 

de korte sider og klip derefter diagonalt til hjørnerne. Vend lommeposen på vrangen og 

pres. Sæt den anden lommepose på og sy rundt om kanterne. Hæft lommeposen på 

vrangsiden af forstykke med blindsting. Lav den anden lomme på samme måde. 

 

3. Sy parvis midtersømmens kanter på den tilklippede inderkrave og overkrave retside 

indad, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldersømmene, klip hak i hjørnerne og pres 

sømrummene fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringen, pres sømrummene fra 
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hinanden. 

 

4. Sy skuldersømmene i for-og bagstykkets belægninger, klip hak i hjørnerne og pres 

sømrummene fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringens belægning, pres sømrummene 

fra hinanden. 

 

5. Sæt belægning med krave på jakke ret mod ret og sy på langs af forstykkernes nederste 

og midterste kanter og kravens kant. Klip hak i rundingerne og klip hjørnerne skråt af, 

vend mod ret og pres. Hæft halssømrummene af belægning og jakke sammen. Sy en 

pyntesøm 0,5 cm fra forstykkernes midterste kanter og kravens kant. 

 

6. Sy ærmer med i ærmegab, pres sømrummene.  

 

7. Sy sidesømmene og ærmesømmene, pres sømrummene bagud 

 

8. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle 

side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy 

det midlertidige hul op. Sy en pyntesøm 0,5 cm fra bæltets kant hele vejen rundt.  

 

Tillykke – du er færdig. :) 

 
 


