Sy Selv: Olabukseslips
Mønsterdeler: Skriv ut mønsterdelene i flere deler og lim sammen, eller send filen til Copycat for
utskrift på stort papir. Sømmonn 0,5 cm, vrangen på olabuksen blir utsiden på slipset. En avlagt skjorte
blir pent fôr.
I/IV Forstykke slips
II/IV Bakstykke slips
III/IV Fôr foran
IV/IV Fôr bak

1. Sjekk at stoffdelene er uten skader.
Sy sammen de to hoveddelene rette mot
rette og press sømmen åpen.

3

2. Sy lang bendelbånd med bred sikksakk
på retten av den minste spissen. Båndet
må være lengre enn slipset, det skal
brukes for å vrenge slipset, også sprettes
av igjen.

3. Fôr foran: Legg fôret 0,5 cm
nedenfor spissen og kant i kant med
jeansstoffet, rette mot rette. Fôret vil da
gå litt utenfor den rette sidekanten. Fest
med knappenåler og sy fra punkt A til B
med 0,5 cm sømmonn.
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4. Legg punkt A 0,5 cm nedenfor
spissen og kant i kant med jeansstoffet.
Fest med knappenåler. Fordel
holdningen. Sy fra punkt C til A med 0,5
cm sømmonn. Sømmene skal møtes ved spissen.
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5. Brett slipset på midten, sy en søm på
tvers av sidesømmene ca 1 cm nedenfor
spissen. Klipp spissen ned til 2mm fra
sømmen.

6. Legg fôret til slipsets bakside (lille
spissen) kant i kant med jeansstoffet,
rette mot rette. Sett en knappenål midt i
spissen og jobb deg utover. Fordel
holdningen. Sy med 0,5 cm sømmonn.
Pass på å ikke sy i bendelbåndet.
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7. Stryk ned fôret i begge slipsets spisser ender.
8. Brett slipset dobbelt rette mot rette og sy de lange sidene sammen med 0,5 cm sømmonn. Fest
tråden godt i hver ende.
Press sømmonnet åpent. Det letter vrengingen.

9. Vreng slipset ved å brette inn den minste spissen, og dra i vrengebåndet.

Hold sømmen åpen så

godt du klarer mens du vrenger, det blir penest.

10. Stryk hele slipset. Pass på at spissen foran blir symmetrisk, og at sømmen ligger åpen midt bak.

