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Tygval
JAX Crop kan sys av följande tyger:
- Sweat
- French Terry
- Minky
- Jersey
- Velour

!

Börja med att läsa igenom hela
sömnadsbeskrivningen. På så sätt kan
eventuella frågor få sina svar redan nu!
Kontakta mig annars gärna på
steffi@bonchipie.de

Mönstret
JAX Crop är en Cropped hoodie i oversizemodell med olika möjligheter för
nederkanten.
Tröjan kan fållas, avslutas med mudd/resår
eller sys med en kanal att förse med snodd
eller band för att skapa det där lilla extra.
Även JAX Cropped fit kan väljas att sys med
olika delningar.
Att matcha till finns även joggingbyxan JAX
Jog.

Arbetsmaterial
-

Skrivare och papper
Tygsax / Rullkniv
Knappnålar / Clips
Måttband / Linjal
Hushållsmaskin och / eller Overlock

Friviligt att använda
-

Paspoalband
Spets eller andra dekorationer
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Lagerfunktion
För att slå av och på mönstrets lagerfunktion, måste du klicka på ”lager” i sidopanelen i ditt PDFprogram. Därefter klickar du ur de storlekar, som du inte behöver. På så sätt kan du skriva ut
enbart den storlek du vill sy.
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Skriva ut mönstret
För att ditt mönster ska få rätt storlek, var noga med att du skriver ut det i verklig storlek och i
högformat. Helst skriver du först ut den första sidan som testsida. Där finns en testkvadrat, som
ska ha måtten 2x2 cm.
Mönstret består av lager, dvs enskilda storlekar kan stängas av.

Plan för tejpning

2x2

Mönstret tejpas ihop enligt följande:
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Varianter
Huva

Midjemudd
med resår

runddelning
Delning

med öljetter och
Anorak-snodd

Kanal

Muddväv
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Förberedelser
Klipp ut dina mönsterdelar i valt tyg.
Du bör ha följande delar:
1x framstycke (MVK)
1x bakstycke (MVK)
(1-4 delar beroende på ev. delning av bakstycket)
2x Ärm (spegelvänt)
2x Ärmmudd
2x Luvdel (spegelvänt)
2x Luvremsa eller 1x MVK
Valbart
2x Kanal eller 1x MVK (eller midjemudd)

1. Falls du die Rückseite mit Teilung(en)
gewählt hast, nähe zuerst alle Teile
zusammen.

2. Lege die Vorderseite *rar auf die
Rückseite und schließe die
Schulternähte.
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3. Därefter lägger du dina ärmar räta
mot räta ovanpå den utvikta
överdelen, nålar samman och syr
ihop.

4. Vänd din överdel, så att fram- och
bakstycke ligger räta mot räta och
sy ärm- och sidsömmar i ett svep.

5. Nu står luvan på tur. Lägg
luvdelarna räta mot räta ovanpå
varandra och sy samman dem längs
den yttre rundade kanten.

6. Ta nu din luvremsa, nåla fast den
längs ytterkanten på luvan och sy ett
varv runt.
Om du vill sätta öljetter i din luvremsa,
gör du det innan du syr fast den. Välj
en bra position för dina öljetter
genom att nåla fast remsan och
markera var du vill ha dem.
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7. Nu nålar du fast luvan i
halsringingen. Börja med att passa
luvans söm mitt bak mot mitt bak i
tröjans halsringning och nåla sedan
framåt.
Tänk på att den luvspets som du
nålar fast först, senare kommer att
ligga bakom den andra luvspetsen.

8. Vik dina ärmmuddar på mitten och
sy samman sidan.

9. Vänd ärmmudden rätt, så att det
bildas en ring. Muddens sömmar ska
ligga ovanpå varandra inuti
muddringen.
Skjut mudden ovanpå ärmen, så att
muddens söm och ärmens söm ligger
ovanpå varandra och sy ett varv
runt med en elastisk söm.

10. För att sy din tröja med en kanal
nertill, fållar du dina kanaldelar i båda
ändarna.
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11. Utifrån var du vill ha öppningen i
kanalen (fram, bak eller i sidan), nålar
du sedan fast den räta mot räta
längs hoodiens nederkant och syr
fast den.
För att sy en midjemudd av muddväv
eller annan tygremsa, klipper du ut
mönsterdelen i ditt valda tyg och syr
den enligt samma princip som
beskrevs för ärmmudden.

12. Nu kan du dra din anoraksnodd eller
ditt band genom kanalen med hjälp av
en säkerhetsnål och knyta.

13. Och därmed är din JAX Crop färdig!
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Provsömmerskor
Alexandra Nagel
Alexandra Fahlheim
Alexandra Trummer
Aline Matschulla
Anja Pfitz
Anna Berg
Anna Berglund
Anna Saak
Annika Örnborg
Ariane Tornow
Bea Zehetner
Bettina Limmer
Bianca Pejic Kaiser
Bianca Zanini
Carina Karlsson
Carmen Lorenz-Schmitz
Charlotte Johansson
Christ Ina
Daoruang M. Skoog
Erika Sahlin
Eva-Maria Zuckerstange
Evelin Dreier
Fanni Seidel
Fanny Opiela
Franzi Lein
Franziska Dittrich
Helena Persson
Ida Georgiou
Janine Petzold
Jasmin Goldschmidt
Jeanna Löbner
Jennie Backlund
Jenny Ädel
Johanna Malmquist
Josefin Bardeman
Josefine Bjerking
Julchen LaNg
Julia Greser

Samelo
pysselkontoret
JohJul Design
leanmilu
tre_sma_a
liten.clothing
Anngenäht
madebyornborg
ARIA NaEhT.
Baby's & Kid's
landliab_naht
Aleano • verflixt & aufgefädelt
z.aart.fashion
rabenfuesse
trio_med_bus
Püpü's
madebylullan
kustdesign
Minirosa Litttleblue
Ev's Nähsite
KnieslPrim
EmmasNaht
handmade_by_lamelie
sytt_av_skurkan
dekangeorgiou
naehstreich
Kreativdachboden
sicksack_design
jennymedj
ljuvaljungasjuveler
lillavan_design
elvillebarnklader
Julchen's Kreativblog
Zauberbunt
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Julia Sverke
Julia Witte Genannt Vedder
Julie Lindstrøm
Karina Bünger
Kathy Stefanowicz
Kiki Elandt
Laura Norrman
Lena Gjerstad
Lena Schellbach
Linda Ålander
Linda Andersson
Lis Pel
Lisa Hunesjö
Lisa Oscarsson
Lisa Unger
Ludmila Lamert
Malin Hultqvist Hopkins
Malin Karlssson
Malin Stigemyr
Manuela Köhler
Maria Egelius
Maria Hühn
Marie-Luise Magdalena Stucke
Martina Smedberg
Matilda Haglund
Melanie Back
Mia Lennartsson
Mikaela Grön
Monika Bergvall
Mya Sanna
Nadine Schongalla
Nancy Frenzel
Olivia Mitschke
Patricia Beidegårdh
Rebecca Högberg
Rebecka Merkkiniemi
Roswitha Bauer
Sabrina Haas

rutigdesign
jovonox
#bystjernedrys
Seelenkind
pausenmama
love.little.henri
atselmas
fnuggeliten
Märchentreu
madebyjinna
knackehaxanssomnad
nah_t_dran
skarpaneko
orgellisa
geduldsfadenakrobatin
wanile_naehkram
shiiilsytt
cirkus_karlsson
myrstigen
Shortmans Wifey Sewing
sysystrar
streifenhoernl
Freyas_Mum handmade
madebysmedberg
sytt.av.matilda
naehmol_by_mel
pilundesign
6tendesign
atruesinner
Ma-Mo-Na's Nähwerke
Nancy's Hexennaht mit Herz
La&Ja sewing all things with love
sweet.p.design
beccamini_
Ro-SEW-itha
Made by Haasi
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Sabrina Kirsche
Sandra Breitewischer
Sandra Ertel
Sandra Meschkat
Sandra Pio Maedchen
Sandra Wiberg
Silvi Sunshine
Sissy Phos
Sofia Lundberg
Soonja Ba
Ste Phie
Stefanie Bauschke
Stefanie Hansmann
Stefanie Hartwig
Stefanie Löfgen
Stephie Schneeweischen
Susanne Thorén
Sylvia Koch
Therese Schmidt
Tina Kraus
Tove Dahlin Sörensen
Vanessa Feisst
Veronica Hylén

Sweet Deluxe Baby
Naeh Meschine
JaroMax
sw.pinwin
Fadenfroh by SilviSunshine
suesssy54312
siasytt
Sonjas Näh- & Plotterwelt
Nähzeit
samsiscars_naehzauber
Made by DyRy Love
Lovely made by S
SewingSnowy
byliljah
Elbnaehperle
pillangodesign
tinaknaehkram/
tovedahn
NahtRabatz
mammaa_hylen

| Tusen tack till er för era fantastiska kreationer – de är alla helt underbara |
Ett särskilt tack vill jag naturligtvis rikta till Malin Karlsosn, som återigen varit till stor hjälp under
testsömnaden samt har översatt både mönster och mönsterbeskrivning till svenska | Du är bäst
|
På Facebook hittar du
ytterligare designexempel här:
https://www.facebook.com/bonchipie
Du får också mer än gärna själv dela med dig
av dina kreationer i vår inspirationsgrupp:
https://www.facebook.com/groups/BonchipieDIY/
Jag önskar dig all syglädje!
Din

Steffi
|
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mer PDF-Mönster
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Designexempel
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