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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. 
 

7087  Ærmeløs kjole med en fluffy nederdel 

 

Stof: kjolestoffer fremstillet af naturlige eller 

blandede fibre  

 

Andre materialer: usynlig lynlås, skråbånd. 

  

KLIPNING: 

 

Stof: 

1. Bagstykke midterdel – 2 dele 

2. Bagstykke sidedel – 2 dele 

3. Udvendig skørtbagstykke – 2 dele 

4. Indvendig skørtbagstykke – 2 dele 

5. Udvendig skørtforstykke – 2 dele 

6. Indvendig skørtforstykke – 2 dele  

7. Forstykke midterdel – 1 del 

8. Forstykke sidedel – 2 dele 

 

SYNING: 

 

1. Sy forstykkets midterdel med sidedelene sammen. Overlock sømrummene og pres dem 

mod midten. 

 

2. Sy bagstykkernes midterdele med sidedelene sammen. Overlock sømrummene og pres 

dem mod midten. 

 

  



 Model 7087 symønster fra pppp.dk 

2 

 

 

3. Sy sidesømmene på skørterne, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de 

nederste kanter af skørterne, bøj dem mod vrangen og sy fast.   

 

4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Kant 

halsudkaringen og ærmegabene med skråbånd. 

 

5. Læg vrang side af udvendig skørt på ret side af indvendig skørt og ri de øverste kanter 

sammen. Sy skørtet på overdelen. Sidesømmene ligger på hinanden. Overlock 

somrummene sammen og pres. 

 

6. Overlock de midterste dele af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit 

fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. 

 

Tillykke – du er færdig. :) 

 
 


