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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. 
 

5159 Lang plisseret nederdel. Gratis symønster 
 

Stof: Fast stof ca. 2 m (str. 32-54) med en 

stofbredde på 150 cm. 

 

Andre materialer: Elastik 3,5 cm bred og ca 1 - 

1,5 m lang, 4 knapper, vlieseline. 

 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm. 

 

Stof: 

1. Forstykke midterdel - 1 del 

 

2. Bagstykke midterdel - 1 del 

 

3. Sidestykke - 2 dele 85 cm lang, bredden afhænger af taljens mål: 

 

   Talje – 62-67 cm sidestykkets bredde – 84 cm, 

 

   Talje – 68 - 75 cm sidestykkets bredde – 96 cm, 

 

   Talje – 76 - 83 cm sidestykkets bredde – 108 cm, 

 

   Talje – 84 -95 cm sidestykkets bredde – 120 cm, 
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   Talje – 96 - 107 cm sidestykkets  bredde – 132 cm, 

 

   Talje – 108 – 119 cm sidestykkets  bredde – 144 cm. 

 

5. Linning - 1 del 

Linningslængde: længde af nederdelens øverste kant plus 4 cm til lukning, bredde 8 cm i 

snittet (4 cm færdiglavet) plus sømrum. 

 

Vlieseline: Linning ved midterdelens område.  

 

SYNING: 

 

1. Overlock de nederste kanter af sidestykker, bøj dem mod vrangen og sy fast med skjult 

stikning. Marker læggene på vrangside af sidestykker. Læggenes bredde – 4 cm. Det 

betyder 4 cm stof til den synlige del af læggen og 8 cm stof til den indvendige del af 

læggen. Marker linjen for den første læg parallelt med sidestykkets forkant, 4 cm + 

sømrum fra kanten. Den næste linje er parallel med den første linje med et indryk på 4 cm. 

Hver næste linje markeres parallelt med den forrige, skiftevis 8 cm og 4 cm. Fortsæt på 

denne måde til bagkanten af sidestykket. Den sidst markerede linje skal være 4 cm + 

sømrum fra bagkanten. Sy læggene i markerede linier fra den øverste kant og 19,5 cm ned, 

bagefter ri dem til bunden. Pres læggene mod bagkanter. Hæft læggene fast i den øverste 

kant. Fjern riningen.  

 

2. Overlock de nederste kanter af forstykkets og bagstykkets midterdele, bøj dem mod 

vrangen og sy fast med skjult stikning.  

 

3. Fold sidekanter af forstykkets midterdel langs den markerede linje mod vrangen og 

pres. Pyntestik den venstre kant af forstykkets midterdel som markeret. Sy knaphuller som 

markeret. 

 

4. Sy forstykkets midterdel og sidestykker sammen, overlock sømrummene. Sy ikke ved 

slids til lukning i venstre side af forstykket. Bøj sømrummet af sidestykke ved slids mod 

vrangen og sy fast. Sy læg i vrangside fra slids og 5 cm ned. Sy bagstykkets midterdel og 

sidestykker sammen, overlock sømrummene. 

 

5. Overlock linningens indvendig kant. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de 

smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Sy den udvendige kant af linningen 

ret mod ret på den øverste kant af nederdelen. Pres sømrummene ind i linningen. Sy den 

indvendige kant af linning i den udvendige søm, lad en af sømmene stå ca. 3 cm åben til at 

trække elastik igennem. Træk elastik ind i linning ved læggene og hæft enderne fast. Sy 
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det midlertidige hul i linningen op. Sy den del af linningen, hvor der er elastik. Sy midt på 

på langs samtidig med at du strækker elastikken.    

 

6. Sy et knaphul i linningen. Sy knapperne på, så de matcher knaphullerne.  

 

Tillykke – du er færdig :) 


