Flæsenederdel, onesize str. 3 – 8 år.
3 banet nederdel med flæser
Færdig længde ca. 45 cm
Stofforbrug ca. 1 meter

KLIP:

Linning
Livvidde x 1,5 / Højde 15 cm
Rynke ‐ øverst
Livvidde x 2 / Højde 15 cm
Midterstykke
Livvidde x 1,5 / Højde 10 cm
Rynke ‐ midte
Livvidde x 2 / Højde 15 cm
Nederste stykke
Livvidde x 1,5 / Højde 10 cm
Rynke ‐ nederst
Livvidde x 2 / Højde 15 cm

VEJLEDNING
Klip alle stykkerne ud som anvist og begynd derefter at sy

1. Lav en løbegang i linningsstykket, der
passer til elastikket. Jeg syr men en
elastisk pyntesøm. Se figur 1
Husk at hold 4 cm åben foroven til
elastik. Figur 2
2. Læg de tre rynkestykker op, eller zig‐zag
kanten.. eller sy blonder på. Alt er muligt.
Og rynk de tre rynkede stykker – se evt.
vejledning for hvordan du nemt kan gøre
dette på en overlocker under et af mine
indlæg på blogsy.coldingoxholm.dk
Tilpas rynkestukkerne så de passer med
længden af linning.
3. Sy nu det rynkede stykke på
linningsstykket ret mod ret –
4. og midterstykket på ret mod vrang –
samme sted. Punkt 3 og 4 kan gøres i
samme arbejdsgang.
5. Gør det samme med næste række, og det
sidste rynke stykke, hvor der så kun er
den nederste flæse.
6. Nu mangler du kun at lave alle samlinger
pæne og sætte elastik i nederdelen.

Jeg havde selv kun fået indkøbt 50 cm stof, da det oprindeligt var til en bluse… så min nederdel er lavet
lidt på kryds og tværs. Mellemstykkerne er kun blevet 8 cm og flæserne kun 10 cm høje. Så når man
laver den korrekt, så vil der komme en smule mere ”flæs”.

Figur 1
Bruger søm nr. 12 ‐ vaffelsøm på
min pfaff expression 3.5

Figur 3

Figur 2
Hold 4 cm åben til at få elastikken
igennem, når der er lavet ombuk.

Figur 4

