Steg for steg instruks:
Klipp ut alle mønsterdelene, pass på å speilvende alle delene.

Forstykket:
1)
Legg ut alle mønsterdelene til
forstykket og legg ut i riktig
rekkefølge, 1-2-3-4-5 evt. MO-N-S-TER inkludert kilene, pass på å legge
kilene riktig vei. Jeg har merket alle
mønsterdelene med pil som viser
trådretning OG pilen viser hvilken
side som er opp.
Markeringene på hvert stykke skal
matche hverandre.
Capri:
For Capri versjon følger man stegene
til jeans, men stopper ved del 4 på
forstykket, og på bakstykket bruker
man kun del 1 og 2 (pass på å klippe
del 2 ved Capri lengden)
2)
Dersom du har valgt og sy buksen
uten lomme foran kan du hoppe til
steg 5.
Sy lommeposen fast til forstykket
del 1, rette mot rette.

3)
Brett over lommen så de ligger
vrange mot vrange. Stryk ned
sømmonnet og sy en toppstikning
langs lommekanten.

4)

Sy lommen fast i lommeposen.
Sy gjerne en støttestikning langs
ytterkant av lommen, for å holde
lagene på plass.

5)
Sy sammen alle delene i forstykket,
Del 1-5.
Press ned sømmonnet og sy
toppstikning over.
*pass på å brette sømmonnet likt på
høyre og venstre bein.
*Noen symaskiner har mindre
arbeidsrom enn andre, da kan det
være lurt å sy sammen en og en del,
eks. 1 og 2 presse og sy toppstikning,
før du syr 2 til 3 og gjentar.
6)
Fest kilen til forstykket. Bruk godt
med nåler før du syr. Gjenta på
andre forstykket.
*pass på å plassere den riktig vei.
Bilder viser hvordan kilene skal
plassers mot forstykket og
bakstykket (i steg 12) Når man
legger kilen mot kurven virker den
altfor stor, pga. sømmonnet. Det er
veldig viktig og presse når man syr
kilene for å unngå bølgete søm.

7)
Press sømmonnet utover mot kilen
og sy toppstikning på kiledelen.

8)
Legg forstykkene rette mot rette, og
sy skrittbuen.
*Det kan være vanskelig å sy denne
på overlock, så benytt gjerne stretch
søm på vanlig symaskin.
*her er det smart å bruke limpenn
for å sikre at kilene treffer
hverandre.
**Sy gjerne noen sting akkurat i
skjøten med vanlig symaskin.

9)
Brett gylfen til side, benytt
markeringene som viser midten av
buksen øverst, og fest med nåler.

10)
Sy stikning fra skrittet og rett opp.
Sy fra nedkanten av gylfen og
svingen opp.
Benytt synål for å trekke trådene fra
stikningen nederst i gylfen til
baksiden. Knytt sammen og fest
trådene.

Bakstykket:
11)
Legg ut del 2-3
Markeringene på hvert stykke
skal matche hverandre.
Sy sammen del 2 til del 3. Press
og sy toppstikning.

12)
Fest kilene til hvert sitt
bakstykkene. Bruk godt med
nåler før du syr.
*pass på å plassere den riktig
vei. (Ref. steg 6) Når man legger
kilen mot kurven virker den
altfor stor, pga. sømmonnet. Det
er veldig viktig og presse når
man syr kilene for å unngå
bølgete søm.
Press sømmonnet utover mot
kilen og sy toppstikning på
kiledelen.

13)
Legg bakstykkene mot
hverandre rette mot rette og sy
sammen skrittbuen. Press ned
og sy toppstikning.
*her er det smart å bruke
limpenn for å sikre at kilene
treffer hverandre.
**Sy gjerne over noen sting
akkurat i skjøten med vanlig
symaskin.

14)
Finn midten på del 1og legg
rette mot rette midtpunktet mot
sømmen midt bak på
bakstykket, og fest med nåler.
Sy sammen, press sømmonnet
oppover, og sy toppstikning.

Baklomme:
15)
Stryk fast vlieslin på lommen,
*stretch H180. Legg stretchen
horisontal.

16)
Press ned lommebretten langs
markering. Sy fast.
17)
Brett ned hjørnene, fest med
limpenn.

18)
Brett inn kantene og bunnen av
lommen med 0,6cm. Fest med
limpenn.

19)
Plasser lommene på bakstykket
se på mønsterarket for
plassering. Nål fast i buksen,
bruk gjerne limpenn.

20)
Sy fast, med forsterkning i
hjørnene. Sy gjerne denne med
en ditch/guide fot på vanlig
maskin.
*For å unngå at buksestoffet
rynker seg når man syr fast kan
man la nålen stå nedi stoffet og
løfte foten og løsne rynken.

21)
Legg forstykke og bakstykket
rette mot rette og sy ytre
beinsøm. Press sømmonnet
bakover og sy toppstikning.
Gjenta på andre siden

22)
Legg forstykket mot bakstykket
rette mot rette. Sy sammen
indre beinsøm.
*her er det smart å bruke
limpenn for å sikre at kilene
treffer hverandre.
**Sy gjerne over noen sting
akkurat i skjøten med vanlig
symaskin.

Linning og beinribb:
Linning
*Jeg benytter hovedstoffet til
linning og beinribb, men her kan
man også bruke ribbstoff (se
ribbtabell)
23)
Brett linningen dobbelt rette mot
rette, sy sammen i den korte enden,
og brett vrang mot vrang.
24)
Sy sammen strikken (4 cm bredde)
med 1 cm overlapp, og tre inn i
linningsbretten.
*Du kan tråkle sammen åpningen
med strikken inni for og forenkle
neste steg.
25)
Fest linningen med stikken inni
rundt bukseåpningen, rette mot
rette. Sy sammen.
26)
Sy ned sømmonn med en
toppstikning, på vanlig symaskin,
anbefalt stinglengde 3,5 rundt hele
linningen.
Dersom du har valgt Capri versjonen
kan du nå brette opp nederst med
dobbel oppbrett og sy en rettsøm.
Ferdig!!

Beinribb
27)
Brett beinribben dobbelt rette mot
rette (pass på å ha stretchen riktig
vei) og sy sammen.
28)
Rynk beinåpningen med hjelp av
rynketråd eller rynke søm på
maskin. Nål fast beinribben i
beinåpningen. Sy sammen.

MiNiMonster jeansen din er ferdig!!!!
Jeg håper du vil dele bilder du syr av mønsteret. Tagg meg gjerne med
@minimonstermamma.
Bruk hashtaggene:
#minimonsterjeans
#minimonsterdesign
C MiNiMonster design 2021
Mønstrene skal ikke kopieres eller brukes til ervervsmessig fremstilling. Ferdig produkt kan selges
på liten skala; Oppgi gjerne at det er et MiNiMonster design plagg om du syr for salg fra dette
mønsteret.

