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ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG
Korsstygn

När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man
stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr
igenom.
Det är lätt eftersom du syr stygnen i stramaljens rutnät.
Använd en broderinål med spetsig udd, och sy med moulinégarn.
När broderiet är klart drar du bort stramaljväven, tråd efter tråd,
vips! Färdigt!

9

19

1.

3.

2.

4.

5.

6.

8.

7.

20

Sy T-shirtklänning

Detta behöver du:
1 st T-shirt
En body i babyns storlek att använda som mall
Klänningen sys med elastisk söm.
1. Placera bodyn på T-shirten så att du ser att ev tryck hamnar rätt.
2. Vik undan bodyns nedre del ca 5 cm under ärmhålet. Klipp runt
om bodyn med 1 cm sömsmån. T-shirtens nedre del ska bli klänningens volang, klipp överkanten rak.
3. Sprätta bort T-shirtens halsmudd.
4. Klipp en ny halsringning. Använd bodyn som mall.
5. Nåla och sy klänningens axel- och sidsömmar, räta mot räta.
6. Sy fast den gamla halsmudden i klänningens halsringning. Om
den är för stor, korta den.
7. Vecka volangen så att den passar mot klänningslivets underkant.
Sy fast den räta mot räta.
8. Pressa på alla sömmar och klänningen är färdig!
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Dekorerade jeansfickor
Det allra enklaste sättet att göra ett par jeans personliga är att
sprätta bort fickorna, dekorera dem på något kul sätt och sedan
sy fast dem igen. En dekorerad byxficka kan också användas som
laglapp eller förstärkning på knät eller i byxbaken.
Maskinbroderi
Denim är ett bra tyg för maskinbroderi, det är stadigt och bubblar
inte fastän man syr tätt och sömmen blir tjock. Skissa ditt tänkta
mönster med blyerts direkt på tyget. Ställ sen in maskinen på tät
sicksack och kör på!
Korsstygn
Korsstygn är enkelt att sy och mycket dekorativt. Antingen broderar
man direkt på jeanstyget, eller gör som här; broderar på ett stramaljliknande band som finns att köpa i sybehörsaffären. Bandet syr du
sedan fast på fickan med maskin.
Patchwork
Lappteknik är användbart i många sammanhang, tänk på att lapparna inte behöver vara fyrkantiga. Klipp lappar – runda, trekantiga,
blomformade etc.– från ett tyg som du gillar. Sy fast dem med tät
sicksack på fickan.
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Varma, goa byxor gjorda av en gammal lammullströja

Detta behöver du:
1 st lammullströja med RAGLANÄRM
Stuvbitar av bomullstyg att förstärka knän och fållar med
15 cm muddväv
50 cm smalt resårband
Ett par trikåbyxor i barnets storlek, att använda som mall
Byxorna sys med elastisk söm.
1. Placera ”byxmallen” på tröjan så att byxans grensöm hamnar i
tröjans raglanskärning.
2. Klipp runt om byxan med 1 cm sömsmån. Observera att byxans
bakstycke oftast är ca 2 cm högre än framstycket!
3. Klipp knäförstärkningarna i bomullstyg och sicksacka fast dem i
knähöjd.
4. Klipp till två remsor av bomullstyg till benfållarna. De ska vara 5
cm breda och lika långa som benfållens omkrets.
5. Sy fast remsorna räta mot räta med 1 cm sömsmån, ca 1 cm upp
på byxbenen. Pressa sedan remsan mot avigsidan. Sy fast den
med en stickning från rätsidan.
6. Klipp till en remsa av muddväv, 8 cm bred och så lång att den
passar runt om byxans midja.
7. Sy ihop remsan i kortsidan, men lämna 1 cm öppet så att det går
att trä in ett resårband. Vik muddväven dubbel och sy fast den
räta mot räta runt om midjan.
8. Klipp till resårbandet, prova på bäbisen så det blir lagom långt.
Trä in det i muddvävskanten.
9. Färdigt!
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Skelett t-tröja

Detta behöver du:
1 st T-shirt
Klorin, ca 2–3dl
Pensel
Skyddshandskar
Tidningspapper eller plast att skydda underlaget med
Skelettmönstret skapas med klorinblekning. OBS! Tänk på att klorin
är frätande – så inga barn får vara i närheten!
1. Gör en skiss på hur du vill att ditt skelett ska se ut, eller jobba efter
vår mall. Du behöver inte vara så noggrann, utan måla lite ”rufft”!
Det blir spökigare och coolare så!
2. Placera tröjan på papper eller plast.
3. Måla nu motivet med klorin. Börja med ryggraden, fortsätt med
revbenen och bäckenet. Nu kommer skelettet sakta att blekas
fram, först oftast lite rödaktigt och efter en stund alltmer gulvitt.
4. Låt torka.
5. Om du inte tycker att skelettet vitnat tillräckligt, så måla i mönstret
ännu en gång, låt torka.
6. Tvätta tröjan i 60° innan den används.
7. Färdigt!
Du kan också skapa skelettmotivet genom att måla med vit, täckande
textilfärg t ex. LRB från Colart.

Benknotebrallor
Brallorna gör du på samma sätt som Skelett t-tröjan.
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Mössa/luva

Detta behöver du:
Bästa mössan/luvan är av bomullstrikå.
Du kan sy den av en gammal mjuktvättad tröja,
alternativt behöver du 0,6 m trikå.
Mössan sys med elastisk söm.
1. Klipp ut mönsterdel 26.
2. Sy ev ett broderi eller en applikation på den ena mössdelen.
3. Sy ihop mössan: lägg mössdelarna räta mot räta, sy runt om med
trikåsöm, eller en ”liten sicksack” stygnbredd 0,5, stygnlängd 1,0.
Lämna öppet ca 3 cm i toppen på den delen av mössan som inte
har broderi eller applikation.
4. Vänd mössan ut och in, sy igen det lilla hålet för hand, pressa.
5. Vik mössan på mitten, vänd in ”foderdelen”.
6. Färdigt!
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