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Tygval
Lina kjol kan sys av följande tyger:
- Sweat
- Linne
- Jacquard
- Stickade tyger
- Bomull
- French Terry
- Manchester - elastiska tyger

Tips:
Av vävda tyger faller kjolen bättre. Om du syr
av ett elastiskt tyg, rekommenderar jag att
midjan muddas.

Kjolen kan sys i olika varianter; antingen som
ballongkjol med eller utan veck på fickorna,
eller som lätt utställd A-linjekjol – även denna
med eller utan veck på fickorna – eller helt
utan fickor. Valbart är även en
paperbaglinning, skärphällor och en fakejylf.
Sys kjolen av vävda tyger kan den antingen
förses med ett blixtlås eller med en
knapphålsresår, som låter kjolens bredd
växa med barnet.

Arbetsmaterial
-

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

Frivilligt att använda
-

!

Passpoalband
Spets eller andra dekorationer
Resår 2,0 till 3,0 cm bred
Knapphålsresår
Blixtlås
Knapp
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
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Passform
Välj en passande stolek med hjälp av tabellen. Klänningen ska inte sitta tight.

Mått barn
Storlek

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

152

Kroppsstorlek

71,0- 77,0- 83,0- 89,0- 95,0- 101,0- 107,0- 113,0- 119,0- 125,0- 131,0- 137,0- 143,0- 149,076,0 82,0 88,0 94,0 100,0 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 136,0 142,0 148,0 154,0

Midjemått

47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 58,0 61,0 62,0 64,0

Höftmått

49,0 50,0 51,0 53,0 55,0 58,0 61,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 77,0 80,0

Jag vill poängtera att måtten i tabellen är genomsnittsmått. Alla barn växer olika och av den
anledningen kan det förekomma avvikelser. Mät därför barnet först. På förekommen anledning kan
mönstret anpassas, exempelvis genom att bredden för storlek 92 kombineras med längden för
storlek 86 eller tvärtom. För att göra det ritar du enkelt ihop linjerna på mönstret.

Mått kjol
Storlek

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

152

Höftmått

49,9 52,2 54,5 56,7 58,9 61,0 63,3 65,5 67,8 70,3 72,9 75,5 78,2 81,0

Kjolslängd

18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,5 38,5 40,5 42,5 45,0
* Alla mått anges i centimeter!

Sömsmån
Sömsmån ingår EJ!
Vänligen lägg till.
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Printlista
BallongKjol med Veck

Kjol med Veck

Ficka
74-152

15, 20

Bakficka
74-152

Framstycke

Framstycke
74-128
134-152

1, 2, 6, 7
1-3, 6-7

74-98
104-152

6, 7, 11, 12
6-8, 11-13

74-86
92-152

3, 4
3-5
3-5, 8-10

Kjol utan Veck

Backstycke
74-128
134-152

Foder
74-92
98-122
128-152

14, 15
8-10, 13-15

Backstycke
13, 14
13, 14, 18, 19

21-22

Paperbaglinning
74-134
140-152

11, 12, 16, 17
11-13, 16-18

Linning/besparing
74-134
140-152

16, 17
16-18

Skärphällor
74-152

Fram- och Backstycke
74-86
92-152

13, 14
13, 14, 18, 19

10, 15

Linning infodring
74-152
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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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Kjolslängd
Ballongkjol med foder

Linning/besparing

Ballongkjol med mudd

Kjol utan mudd

Linningen på kjolen fungerar så att säga både som
linning och som besparing. Om den höga
linningen/besparingen inte tilltalar dig, kan du välja att
vika den på mitten. I så fall faller dock linningsfodret
bort. Med hjälp av teckningen över kjollängden ovan kan
du se hur en halvering av linningens höjd påverkar
kjollängden och eventuellt förlänga framstycket
motsvarande, för att behålla kjolens ursprungliga
längd. För muddväv gäller den allmängiltiga formeln:
Midjemått x 0,7. För kjolens nedre mudd sydd av vävda
tyger gäller även här: Kjolnederkantens omkrets x 0,7.
För kjolens nedre mudd sydd av muddväv klipper du
mudden i samma bredd som ballongkjolens foder.
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Varianten Kjol
Ballongkjol med foder

Ballongkjol med mudd
(fastare tyger)

Ballongkjol med mudd
(elastiska tyger)

Kjol med veck
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Kjol utan veck

Kjol med paperbaglinning

Varianter Topp
Topp med normal rygg

Topp med brottarrygg
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Förberedelser
Efter att du har skrivit ut ditt mönster, klipper du ut dina mönsterdelar i valt tyg.
Glöm ej att lägga till sömsmån och eventuell fåll – dessa ingår EJ!
Du ska nu ha följande mönsterdelar:
• 1x framstycke MVK
• 1x bakstycke MVK
• 1x foder MVK
• 1x normal linning
• 1x linningsfoder

Valbart: 1x Skärphällor, 2-3 cm bred (knapphåls-)resår till linningen samt 0,5-1 cm bred resår till
fållen.

Fickor och veck
(Variant utan veck från punkt 4)

1. För över markeringarna för vecken
från mönstret på ditt framstycke
genom att till exempel klippa små
hack i sömsmånen eller använda
knappnålar. Lägg nu vecken vid
markeringarna, på höger
framstycke mot höger och
tvärtom. Veckens öppningar ska så
att säga peka utåt på respektive
framstycke.

2. Spetsarna ska passa i rundningen. (Bild
från avigsidan)
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3. Fixera de lagda vecken genom att sy
en stickning när kanten upptill.

4. Ta nu fickpåse 1 och lägg denna räta
mot räta ovan på ditt förberedda
framstycke. Sy nu fast båda längs
rundningen. Om du vill kan du
samtidigt sy in en passpoal eller spets
som dekoration.

5. Klipp ner sömsmånen alt. klipp små
hack i den med jämna mellanrum utan
att klippa i sömmen.

6. Sy därefter en stickning nära
kanten från rätsidan.
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7. Därefter lägger du fickpåse 2
ovanpå fickpåse 1 och syr samman
dessa.

8. Fixera fickpåsen upptill och längs
sidan genom att sy en stickning nära
kanten.

Sy ballongkjol

9. Rynka ditt bakstycke genom att sy
en raksöm med långa stygn innanför
sömsmånen längskanten. Fäst inte
tråden vid sömmens början och slut.
Sy ytterliggare en söm med 0,5 cm
avstånd från den första. Nu kan du
dra i undertråden på båda sidor och
rynka kjolen till samma bredd som
linningen.

10. Samma sak gör du med mittdelen
på framstycket. Knyt ihop trådarna
med varandra.
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Variant A = med blixtlås

Variant B = utan blixtlås

11. Lägg nu fram- och bakstycke räta
mot räta ovanpå varandra och sy
A en av sidorna
B båda sidsömmarna.

12. Nu tar du mönsterdelarna till
kjollinningen och syr även här
A ena sidsömmen
B Sy samman båda sidorna
och lägger den räta mot räta längs
kjolens övre kant. Sy samman kjol och
linning med en raksöm.

13. A+B Lägg dina linningsfoderdelar
räta mot räta, nåla fast din resår
längs ena kortsidan och sy denna sida.
B Förberdelse för knapphålsgummi
från sida 15.

14. A+B Näst på tur står nu kjolfodret.
Vik detta räta mot räta och sy
sidsömmen. Lämna samtidigt ett
vändhål på 5-10 cm (beroende på
vilken storlek du syr).

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

12

15. A+B Sy därefter samman linning
och foder.

16. A Nu bör det se ut såhär. I variant
B sluts båda sidorna av kjolen. För B
läser du nu vidare från punkt 26.

17. A Lägg nu ditt blixtlås med den övre
blixtlåsstoppet räta mot räta mot
den övre kanten på din linning och nåla
fast det.

18. A Markera sömslutet ca 1cm innan
blixtlåsstoppet.
Sy fast det med en blixtlåsfot.
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19. A Nåla nu fast andra sidan av din kjol
längs blixtlåset – var noga med att
linningen ligger kant i kant upptill och
att du syr lika långt som på förra
sidan.

20. A Vik överkanten på blixtlåset
snett mot mitten.

21. A Sedan viker du linningsfodret
med kjolfodret nedåt och lägger allt
längs kanten på blixtlås och
yttertyg.

22. För variant A Lägg nu din
(knapphåls-)resår längs blixtlåsets
kant och nåla fast den med resten.
Sy därefter precis lika långt som
tidigare på yttertyget.
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23. A Vänd allt rätt och forma ut
hörnet snyggt.

24. A I nästa steg lägger du
yttertyget räta mot räta ovanpå
varandra och syr samman båda
sidorna. Börja exakt vid markeringen
som du sydde ditt blixtlås till. Vik
samtidigt bort blixtlåset från
yttertyget.

25. A amma sak gör du nu med
fodret.

26. A+B Lägg din förberedda smala
resår längst yttertygets nederkant
och nåla fast den samtidigt som du
sträcker ut den.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

15

27. A+B Sy fast resåren med en
sicksacksöm.

28. A+B Nu blir det lite klurigt; nåla
samman kjolfoder med ytterkjolens
nederkant så som det senare ska se
ut från utsidan och vänd därefter
alltihop försiktigt genom vändhålet.
Sy samman foder och ytterkjol.

29. A+B Vänd din kjol rätt.
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Knapphålsresår

30. Klipp till din knapphålsresår i
samma längd som linningen.

31. Markera stället för dina knapphål
på linningens foder.

32. Alternativt kan du klippa en smal
springa längs linjen och därefter sy
ett par stygn runt kanten för att
förhindra ett det fransrar sig.

33. Nu lägger du dina linningsfoderdelar
rät mot räta och din knapphålsresår
ovanpå dem längs kanten av den sidan
utan knapphål.
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34. Andra änden av knapphålsresåren
sticker du nu genom knapphålet och
syr därefter även den andra
kortsidan på linningsfodret.

35. Sy sedan fast knapphålsresåren
från utsidan ca 1 cm från
sidsömmen.

36. Nu kan du reglera bredden på din
kjollinning.

37. För att fixera ditt linningsfoder
upptil på linningen, syr du ett varv
runt exakt på den tidigare sydda
sömmen mellan linning och foder.
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38. Du kan enligt eget tycke och smak
även välja att sy en stickning längs
den övre kanten och längs skarven
mellan linning och kjol. I samma
moment kan du nu även sy fast
skärphällor om du vill.

39. Nu kan du sy ihop ditt vändhål.

Tadaaa, din Lina Skirt är färdig!
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Förberedelser
För att sy Skirt-varianten behöver du följande mönsterdelar:
Framstycke 1x MVK eller 2x (spegelvänt)
•
Bakstycke 1x MVK eller 2x (spegelvänt)
•
2x Fickpåse del 1
•
2x Fickpåse del 2
•
2x bakficka (ev. remsa till kantning)
•
1x Linning Framstycke MVK
•
1x Linning Bakstycke MVK
•
2x Infodring till linningen

För att sy kjolen utan fakegylf, läs nu vidare på sida 24.

Lina kjol med Fakegylf

40. Sy först fickorna enligt
beskrivningen på sid. 8.
Ta nu det högre framstycket och
rita ut en linje med krita eller
textilpenna. Avståndet till kanten ska
motsvara bredden på din sömsmån.

41. Pressa den markerade delen inåt
och markera slutet på gylfen. Nu syr
du en stickning när kanten. Om du inte
vill sy ihop din gylf kan du hoppa över
steg 1 och 2.
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42. Lägg båda framstyckena räta
mot räta ovanpå varandra och nåla
samman allt ordentligt.

44. Vik fakegylfen inåt åt höger och sy
en söm ca. 2 mm från din tidigare
söm.
Om du vill ha två synliga sömmar syr
du ytterligare en söm ca. 5 mm från
den första.

43. Sedan syr du ihop båda delarna
längs ytterkanten.

45. Såhär kan din fakegylf med två
sömmar se ut.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.
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46. Nu kan du sy eller slå i knappar
enligt eget tycke och smak.

Bakficka

47. För att sy bakfickan med motveck
börjar du med att föra över
markeringarna från mönstret på
ditt tyg.

48. Vik de yttre markeringarna mot
mittenmarkeringarna. Överkanten
ska bilda en rak linje. Fixera vecken
med en söm nära kanten.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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49. Nu kan du välja att antingen fålla
alla kanter på fickan eller kanta dem.
I mitt exempel här har jag bara
kantat överkanten. För att göra det
klipper du en 4 cm hög remsa med
samma bredd som din ficka. Vik
remsan på mitten längs långsidan och
pressa. Vik sedan in ytterkanterna
mot mitten och pressa igen.

50. Nåla fast remsan räta mot räta
längs fickans övre kant.

51. Överkasta kanterna…

52. …och pressa kanterna ca. 1 cm
inåt.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

23

53. Nu viker du in din kantremsa och
syr fast den.
Sy fast dina invikta kanter med en
söm ca. 0,7 cm från fickans
ytterkanter.

55. Placera dina fickor på ditt sedan
tidigare förberedda bakstycke och
nåla fast dem.

54. Såhär ser fickan nu ut framifrån.

56. Sy fast dina fickor genom att
orientera dig längs den tidigare sydda
sömmen och sy ovanpå den
alternativt håll ett jämnt avstånd till
den.
Fäst dina sömmar ordentligt vid
början och slut, för att undvika att
fickorna rivs loss vid användning.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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57. Lägg därefter fram- och
bakstycke räta mot räta ovanpå
varandra och sy sidsömmarna.

59. Lägg dina linningsdelar (fram- och
bakstycke) ovanpå varandra och sy
båda sidsömmarna.

58. Fålla kjolens nederkant.

60. Skjut sedan in din kjol i den färdiga
linningsringen räta mot räta och sy
ett varv runt.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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61. Nu kan du välja att sy en stickning
nära kanten, som uppstått mellan kjol
och linning.

63. Nåla även fast resåren på den
andra kortsidan. Sy sedan samman
alla tre lager (2 lager tyg + resår) längs
båda kortsidorna.

62. Dags att förbereda fodret till
linningen. Lägg båda mönsterdelarna
räta mot räta ovanpå varandra och
därefter även resåren ovanpå. Nåla
fast alla tre lager längs ena kortsidan.
Längden på resåren räknar du ut
genom att mäta barnets midja och
därefter bredden på linningens
framstycke. Differensen mellan de
två måtten ger längden på din resår.

64. Den färdiga infodringen trär du nu
räta mot räta utanpå kjollinningen
och syr samman dem ett varv runt.
Överkasta den nedre kanten på
infodringen.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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65. Vänd kjolen ut och in.

67. Om du vill kan du nu sy en stickning
längs den övre kanten på din kjol.

66. Nu syr du fast infodringen
innifrån. Längs bakstycket måste du
sträcka ut resåren medan du syr. Var
noga så att du inte syr i resåren utan
bara i linning- och fodertyg.

68. Om du är nöjd med kjol utan
skärphällor, är den nu helt färdig!

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
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färdig!

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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Skärphällor * Denna del av sömnadsbeskrivningen är gjort av Stefanie Nordmann-Kapi

69. Klipp ut en tygremsa (Jag tog en
bredd på 4,5 cm – tänk på att även 3
cm kan räcka i de mindre
storlekarna; på längden tog jag 30
cm för 5 hällor à 6 cm).

70Ta en remsa tunt mellanlägg (1/3
bredd) och pressa fast den enligt
anvisningarna längs kanten på
tygremsan. Överkasta remsans
andra långsida.

71. Vik in båda sidor, så att de möts på
mitten. Pressa ordentligt.

72. Sy nu en stickning när kanten på
remsan. Helst med en tvillingnål, men
det går också bra att sy med enkel
nål. Då syr du två sömmare.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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73. Dina hällor är nu nästan färdiga.

74. Nu är det bara att klippa den
färdiga remsan i bitar. Om du syr i
vävt tyg är det en bra idé att
överkasta kortsidorna, så att tyget
inte repar upp sig.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

30

Paperbag (Sybeskrivning och bilder av Malin Karlsson)
! Här i sömnadsbeskrivningen förklarar vi hur paperbaglinningen sys med hjälp av bilder
från shortsmönstret Lani. Paperbaglinningen till Lina-kjolen sys på samma sätt !

75. Rita av och klipp ut mönsterdelen
för paperbag-linningen och klipp ut den
i ditt valda tyg. Tänk på att sömsmån
ej ingår i Lani-mönstret utan måste
läggas till. Därefter klipper du även till
en passande resår – för bäst längd
mäter du direkt på barnet. Till dessa
shorts använde jag en 3 cm bred
resår.

76. Lägg mönsterdelen för linningen
räta mot räta och sy ihop kortsidan,
så att linningen bildar en ring.

77. Vik nu linningen så att långsidorna
möts och nåla ihop den längs
nederkanten med några knappnålar.
Detta för att minska risken att den
glider isär senare.

78. Markera din paperbag-linning längs
den angivna linjen i mönstret (4 cm för
hög linning och 2 cm för låg linning).

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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79. Såhär ser det ut.

81. Nu tar du dina sedan tidigare
förberedda Lani-shorts och placera
ut hällorna till skärpet enligt eget
tycke och smak, om du vill sy in
sådana. Nåla fast ordentligt. Om du
vill kan du även sy fast dem med en
liten söm innanför sömsmånen för
att vara säker på att de bevarar
sin placering.

80. Nu syr du med raksöm ett varv
runt linningen längs din markerade
linje. Fäst tråden väl.

82. Trä sedan din paperbag- linning
räta mot räta upptill utanpå
shortsen. Nåla fast ordentligt.
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83. Sy nu ett varv längs linningen.
Lämna en liten öppning bak, för att
sedan kunna trä i resåren.

85. Nu kan du vända linningen rätt
och fästa dina hällor enligt eget
tycke och smak.

84. Trä nu in din resår genom hela
tunneln i linningen, nåla upp den och
sy samman ordentligt. Var noga, så
att resåren inte har vridit sig inuti
linningen. Sedan kan du sy igen
öppningen också.

86. Såhär kan det till exempel se ut
bak.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

33

Rosettskärp (Sybeskrivning och bilder av Malin Karlsson)

87. Om du vill dekorera dina paperbagshorts med ett rosettskärp, klipper du
nu till en remsa i önskat tyg – detta kan
vara samma som du sytt dina shorts av
eller ett avvikande. Jag valde att klippa
min 7 cm hög + sömsmån (det ger ett 3,5
cm högt skärp, vilket kändes lagom).
Längden på skärpet mätte jag direkt på
barnet genom att knyta ett måttband
runt midjan och göra en rosett. Till byxan
i storlek 134 visade sig en 135 cm lång
remsa vara lagom. Därefter klippte jag av
båda ändarna snett.

89. Vänd nu skärpet rätt och nåla ihop
vändhålet med några knappnålar.

88. Lägg nu remsan räta mot räta
och sy längs långsidan och de båda
kortsidorna. Lämna ett litet vändhål
på mitten.

90. Vänd nu skärpet rätt och nåla ihop
vändhålet med några knappnålar.

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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Lina Top (Sybeskrivning och bilder av Malin Karlsson)

91. Klipp ut fram- och bakstycke i ditt
valda tyg. Lägg samtidigt till SM längs
sidorna och 2-3 cm fåll nertill. Lägg inte
till något i halsen och ärmhålen,
eftersom de ska kantas.

92. Lägg fram- och bakstycke räta mot
räta ovanpå varandra och sy ena
axelsömmen.

93. Kanta halsringningen.

94. Sy andra axelsömmen.
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95. Kanta båda ärmhålen.

96. Sy båda sidsömmarna.

97. Fålla linnet nertill (vik in och sy lika
mycket som du la till för fåll i början).

98. Och nu är ditt båtringade Linalinne färdigt!

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
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Provsömmerskor
Alexandra Lehmeier
Anna Berglund
Barbora Schulz
Bianca Zanini
Brini Sandberg
Carolin Winkler
Charlotte Johansson
Christine Erler
Christine Voigt
Daniela Emke
Daniela Przesang
Daoruang M. Skoog
Eileen Kopsch
Ru Nina
Evelin Dreier
Franzi Neu
Frida Klintsten
Ida Georgiou
Ilka Sänger
Janina Rosemann
Jasmin Goldschmidt
Jenny Rodenkirchen
Jessica Arvidsson
Johlina
Josefin Bardeman
Kathrin Kilian
La Kiiki
Lena Schellbach
Linda Ålander
Louise Wåhlin
Malina Röstlund

Creawelt by Alex
liten.clothing
Baru näht
Z-Aart
Handmade by "RoSa"
Tante Emmama
trio_med_bus
JoLove
Made by me for MiniMe
Selfmade by MeinLieschen
Ene Mene Bunt
madebylullan
Frischluftkind
einsundvierzugleich
Ev's Nähsite
Fräulein Pippa
frackafritte
dekangeorgiou
IllePille
Maman coud
Kreativdachboden
Kölnähchen
Prins21 Design Och Hobby
johlina.de
lillavan_design
Sewlinchen
La Kiiki
Märchentreu
madebyjinna
mammalouisesyr
bacool_sweden
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Malin Karlsson
Maria Diel
Maria Egelius
Maria Stabauer
Maria Stahl
Meike Kraus
Nadine Hag
Nadine Rittmann
Nicole Thieme
Paula Malmborg
Pi Lotta
Sandra Breitewischer
Mrs. Schingalong
Malin Hultqvist Hopkins
Rike Bader
Sabrina Karl
Sandra Meschkat
Suse Gull
Svenja Schramm Thomas
Tanja Wenske
Vanessa Feisst

cirkus karlsson
Lailinchen
sysystrar
Marias Nähecke
NadelBöhr
Lumpi´s Nähzauber
Namaleen
MamiKat
Manoan
designbymissp
Nadelartisten
Sweet Deluxe Baby
schingalong
shiiilsytt
Prinzessin Uschi
Näh-Meschine
Chalisu
Sve Tho-Design
Sewlicious - Me & My & I
NahtRabatz

| Jag vill rikta ett stort tack till alla testsömmerskor, som stöttat mig den senaste tre veckorna
under utvecklandet av Lina-mönstret. Var och en och sytt fantastiskt unika kreationer. Ett
hjärtligt tack! | Även ett stort tack till Malin Karlsson, som återigen översatt mönstret till svenska |
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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Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

46

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

47

Upphovsrätt 2020 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

