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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. 
 

5106 Frakke med skjult lukning og buede sømme 

 
Stof: Frakkestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 

44-54) med en stofbredde på 150 cm, 

foer ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med 

en stofbredde på 150 cm. 

 

Andre materialer: Vlieseline H 410, 4 knapper, 2 

skulderpuder. 

 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm. 

 

Stof: 

1. Forstykke midterdel - 2 dele 

2. Forstykke sidedel - 2 dele 

3. Bagstykke - 2 dele 

4. Ærme øverste del - 2 dele 

5. Ærme nederste del - 2 dele 

6. Forkantsbelægning - 2 dele 

7. Halsbelægning bag - 1 del med fold 

8. Krave - 2 dele med fold 

9. Lommepose - 2 dele 
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Foer: 

1. Forstykke midterdel - 2 dele 

2. Forstykke sidedel - 2 dele 

3. Bagstykke - 2 dele 

4. Ærme øverste del - 2 dele 

5. Ærme nederste del - 2 dele 

6. Lommepose - 2 dele 

OBS: Forstykke og bagstykke til foret skal klippes minus bredden af belægninger. 

Vlieseline:  

1. Forkantsbelægning - 2 dele 

2. Halsbelægning bag - 1 del med fold 

3. Krave - 2 dele med fold 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. 

 

2. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen og lad lommeåbningerne stå åbne. Pres 

sømrummene fra hinanden.  Hæft lommeposer af foer ret mod ret på sømrum af 

forstykkernes midterdeel og sy dem fast langs den markerede sømlinje. Hæft lommeposer 

af stof ret mod ret på sømrum af  og pres og sy langs den markerede sømlinje. Sy 

lommeposerne sammen og pres dem mod midten. På retsiden af frakken hæft fast med ca 

1 cm lang stikning på enderne af lommeindgangen. 

 

3. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden. Sy side- og 

skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden.  

 

4. Sy forkantsbelægning til den nederste kant af højre forstykke (5 cm fra den indvendige 

kant af forkantsbelægning) og til forkanten af højre forstykke op til hjørnet 

(krydsmarkering) af lukningens tilklippede belægning. Ri forkantsbelægning til forstykke 

langs foldelinjen op til halsudskæringen. Læg den riede søm flad, så belægningerne ligger 

fra hinanden og pres. Sy knaphullerne på forkantsbelægning sammen med den tilklippede 

belægning af lukning. Læg den tilklippede belægning af lukning fra forstykkets del på 

belægning med knaphuller og sy de nederste kanter sammen. Fjern den riede stikning 

langs kanten af belægning.  

 

5. Klip den tilklippede belægning fra venstre del af forstykke og forkantsbelægning (husk 

at efterlade et sømrum på 1 cm). Sy forkantsbelægning til den nederste kant af venstre 

forstykke (5 cm den indvendige kant af forkantsbelægning) og til forkanten af venstre 
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forstykke op til halsudskæringen.  

 

6. Sy belægning i skuldersømmene.  

 

7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene 

ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kraven ind i halsudskæring.  

 

8. Sæt belægning og model sammen og sy halsudskæring. Klip sømrummene ned. Vend 

belægning og pres.  

 

9. Bøj oplægningsømrummene af frakke mod vrangen og pres. Hæft belægning fast 

mellem knaphullerne med 2 – 3 håndstikninger. 

 

10. Sy ærmesømmene, bøj de nederste kanter af ærmer mod vrangen og pres.  

 

11. Sy ærmer med i ærmegab. Sy ærmefisk til ærmets øverste sømrumm. Sy skulderpuder 

til skuldersømmene.  

  

12. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Overlock, bøj og sy den nederste kant af 

foeret fast. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til nederste kanter af 

ærmer. 

 

Tillykke – du er færdig :) 


