MiNiMonsterLue
Steg for steg instruks:
Klipp ut alle mønsterdelene.
Hovedstoffet:

Fôr:

Vlieslin; stretchvlies og fast vlieslin:

Vlieslin:
1)
Begynn med å stryke på
stretchvlies (f.eks. H180) på
vrangen av del 2 (kanten) og
del 3 (innerlue), langs
kanten nederst på vrangen.
*Legg stretchvlies slik at du
har stretchen horisontalt.
*H180 smelter ved for høy
varme, jeg pleier å bruke 2
prikker.
Stryk på fast vlieslin for
medium tykke stoffer (f.eks.
H250) på del 4 (brem) på
begge brem-mønsterdelene.
To lag på vrangsiden av hver
del.

Brem:
2)

Bremmens form må være
symmetrisk.
Legg brem delene mot
hverandre, rette mot rette,
forsikre deg om at de er like.
Fjern overflødig stoff og
vlieslin, så de blir like.

Brett bremmen på midten og
sjekk om begge sider av
bremmen (høyre og venstre
side) også er lik. Fjern
overflødig stoff så de blir
like.
Jeg syntes det er lettest å
bruke rullekniv når jeg gjør
dette.
*Det er viktigere at de er
like hverandre enn at de er
helt like mønsteret.
3)
Legg bremmene rette mot
rette og sett nåler langs
ytterkanten, gjerne også
noen innpå bremmen for å
unngå at den vrir seg når du
syr.
Etter å ha forsikret deg om
at bremmen er helt lik i steg
2, kan du nå bruke kanten
av bremmen til å styre etter.
Sy sammen bremmen med
rettsøm, ca. 0,6 cm fra
kanten.
Klipp ned sømmonnet til ca.
0,4 cm.

4)
Vreng bremmen, pass på å
vrenge ut skikkelig hele
veien rundt. Press.
Brett bremmen på midten og
kontroller at den er lik på
begge sider.
(Dersom den ikke er helt lik,
kan du nå vrenge tilbake og
sy ny søm til den blir lik)

5)
Sy stikning på bremmen. Det
er viktig at sømmene blir
jevne.
Sy en søm ca. 0,5 cm fra
kanten, og en ny ca. 0,5 cm
innenfor den første sømmen.
Benytt 3,5 mm stinglengde.
*Her kan man bruke
ditchfot, eller annen
guideløsning.
Klipp bort brem-tuppene.
Bremmen er klar til å
monteres mellom del 2
(kanten) og del 3
(innerluen)
*Velg selv hvilken side av
bremmen som er opp basert
på hvilken side som ble
penest

6)
Marker midten av del 2, 3 og
4. ((kanten, innerlue og
brem).
Finn også markeringene for
plassering av brem på del 2
og del 3.

7)
Legg oversiden av bremmen
mot rettside av del 2, slik at
nålene som indikerer midten
ligger på hverandre. Sett
nåler, du må strekke del 2
for å treffe med
bremmarkeringene.
Sett også noen nåler lengre
ute på bremmen for å sikre
at stoffet ligger støtt.
Nå kan du sy en tråklesøm
på maskin, ca. 2 cm før
bremmen og sy ca. 2 cm forbi
bremmen, med ca. 0,5 cm
sømmonn.
*Pass på at bremmen er
innenfor markeringene for
bremplasseringen.
*Dersom du har mønstret
stoff pass på å snu del 2
riktig vei.

8)
Legg så del 3, (innerluen)
rette mot rett, slik at
bremmen ligger mellom del 2
(kanten) og del 3
(innerluen).
Sett også noen nåler lengre
ute på bremmen for å sikre
at stoffet ligger støtt.

9)
Sy sammen delene med
rettsøm, start ca. 2 cm før
bremmen og sy ca. 2 cm forbi
bremmen, med ca. 0,5 cm
sømmonn.
Forsikre deg om at sømmen
ble fin fra rettsiden.
Sy så samme søm om igjen
med overlock, eller falsk
overlock/stretchsøm, men
start helt ytterst på
mønsterdelene.
*på grunn av formen på
bremmen er det vanskelig og
sy sammen delene med
overlock, sy derfor først
sammen med rettsøm.

10)
Du skal nå sy sidesømmen.
Legg del 2 (kanten) rette
mot rette og del 3 (innerlue)
rette mot rette. (Bremmen
blir liggende inni bretten)

Husk å la det være en
vrengeåpning på ca. 6 cm. Sy
som vist på bildet.

11)
Sy sammen toppene på
innerluen.
*Se gjerne på steg 13 for å få
et fint kryss i midten. Ikke
viktig på innerluen, men god
øvelse til ytterluen.
Nå er du ferdig med
innerluen.

12)
Ytterlue:
Dersom du har valgt og sy
Modell E eller F (Duo eller
trippel) så må du nå gå over til
Add-on instruksen side 10, før
du forsetter med steg 12 her.
Brett del 1 rette mot rette,
sy sidesømmen.
*Dersom du har logo eller
noe du skal sy på luen er det
greit å gjøre det nå.

13)
I steg 12 sydde du sammen
luetopp 1 og 5.

a)
Sy nå sammen topp 2 og 3.

b)
Så topp 3 og 4, her er det viktig å
legge tuppen fra 4 slik at den
treffer med sømmonnet fra 2 og 3.
Bruk gjerne limpenn her, så ikke
den sklir når du syr.

c)
Den vil nå se ca. slik ut fra
rettsiden. Her ser du «krysset fra
2,3,4» som du bruker i neste steg.

d)
Legg rette mot rette, sømmen fra 1
og 5 skal treffe krysset på 2,3,4.
Sy nå sammen, sømmen skal gå
der jeg har markert med
pinsetten.
*Her ville jeg benyttet limpenn, og
vrengt luen for å sjekke at du
treffer riktig. Sømmonnet på
maskinen du bruker vil også
påvirke hvor sømmen havner. Er
du usikker vil jeg anbefale å sy
denne sømmen med rettsøm først
for å være sikker.
e)
Ferdig sydd luetopp.
**Og blir det helt feil kan du bare
sy på en dusk

14)
Fest overlock-sømmene inni lua,
ytterlue og innerlue.
*Her pleier jeg å knyte og klippe
bort, men dersom du syr i tynt
stoff anbefaler jeg å feste tråden
inne i sømmen.

15)
Ta så del 1 (ytterlue) og legg rette
mot rette inn i del 2 (som er sydd
sammen med del 3 og 4).
Sett nåler hele veien rundt og sy
sammen.
*Pass på å treffe helt med
sømmene bak, denne er veldig
synlig. Benytt gjerne limpenn.
*Sett fast bremmen med nåler
innpå stoffet så den ikke
forstyrrer når du syr sammen
delene.

16)
Press ned denne sømmen, nedover
mot bremmen, før du vrenger. Det
vil gjøre steg 18 mye enklere.
*Evt. bruk limpenn for å legge
sømmen ned riktig vei.

17)
Vreng luen gjennom vrengehullet i
innerluen.
18)
Pass på at sømmonnet mellom del
1 og del 2 ligger nedover.
Press del 2 hele veien rundt, det
vil forenkle stikningene du nå skal
sy. Pass på at innerluen ikke
stikker nedenfor kanten.
*Sett nåler ca. 7 cm inn fra
kanten, så ikke innerluen vrir seg
når du syr sammen.
19)
Sy stikning med rettsøm, 3,5 mm
stinglengde, langs oversiden og
undersiden av del 2 (kanten).
Her er det fint om man har lik
avstand fra kanten oppe og nede.
Ca. 3-4 mm.
*Jeg syntes det er lettest å sy den
øverste stikningen først.

20)
Sy igjen vrengehullet. Benytt
gjerne limpenn.
*Her er det også fint å sy inn
navnelapp eller vaskelapp om du
har.

MiNiMonsterluen din er ferdig!!!!
Jeg håper du vil dele bilder du syr av mønsteret. Tagg meg gjerne med
@minimonstermamma.
Bruk hashtaggene:
#minimonsterlue
#minimonsterdesign
C MiNiMonster design 2022
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.

