
1Huskylock™ Linne och shorts

Linne och shorts

2TM



2Huskylock™ Linne och shorts

Material
Kwik Sew mönster 2589•	

Tunt grått sidentyg (se mönstret för tygmängd)•	

Sytråd i en färg som passar till tyget•	

Brodertråd 40 i viskos (till stråveck och rullkanter)•	

Brodertråd 40 i viskos (till broderier)•	

Grå overlocktråd•	

Knappnålar•	

HUSQVARNA VIKING® Tillbehör
HUSQVARNA VIKING•	 ® HUSKYLOCK™

HUSQVARNA VIKING•	 ® Sy- och brodermaskin

50 cm x 5 m INSPIRA® Aqua Magic vattenlösligt •	
mellan lägg  140002165 (USA) 

 5000031-96 (Europa) 

HUSQVARNA VIKING•	 ® Embroidery Collection 208   
 #920 231-096

HUSQVARNA VIKING•	 ® Endless   
Embroidery Hoop 170 x 100  #920 051-096

Pictogrampenna  #412 08 38 -48•	

Dessa och många andra tillbehör hittar du i HUSQVARNA 
VIKINGS® tillbehörskatalog eller på vår webbplats  
www.husqvarnaviking.com, och du kan köpa dem hos 
närmaste HUSQVARNA VIKING® återförsäljare.

Klipp ut mönsterdelarna till linnet och shortsen i rätt 
storlek.

6 mm sömsmån ingår i mönstret.

Tillklippning
Klipp till alla delar, utom axelband och framstycke, i grått 
siden. Du ska sy stråvecken på framstycket innan du 
klipper till det. 

Om du vill ha kruskant på linnet och shortsen klipper du 
till delarna på snedden på tyget.

Brodera
Axelband i spets:

Ställ sy- och brodermaskinen på broderi. 

Trä med brodertråd som övertråd och vanlig undertråd i 
spolen. Sätt fast pressarfot ”R”.

Spänn fast vattenlösligt mellanlägg i Endless Hoop  
170 x 100. Välj mönster nr 5. 

Brodera mönstret enligt instruktionerna i broderhäftet.

Fortsätt att brodera spets till axelbanden i Endless Hoop. 

Upprepa mönstret till du har fått önskad längd. Skölj 
broderiet i ljummet vatten för att få bort mellanlägget. Låt 
torka och pressa spetsen slät.

Sömnad
Linne
Stråveck: Innan du klipper till delarna till linnet ska du 
mäta, märka ut och sy stråvecken på framstycket. Markera 
med en pictogrampenna formen på halslinningen på 
framstycket. Börja mitt på ringningen och markera 
5 stråveck på 2 cm avstånd från varandra, enligt bilden.
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Ställ in HUSKYLOCK™ på en 3-trådig smal kantsöm. 
Koppla ur kniven. Trä maskinen med 40 brodertråd. Vik 
tyget längs den markerade linjen, aviga mot aviga, och 
pressa. Sy en smal rullfåll längs den vikta kanten. Fortsätt 
sy en smal rullfåll på alla markerade linjer på samma sätt. 
Lägg mönsterdelen på tyget med stråvecken. Se till att 
markeringen mitt fram stämmer och klipp ut framstycket. 

Rullfåll: Sy en 3-trådig rullfåll på linnet och shortsen. Ställ 
in HUSKYLOCK™ på en 3-trådig kantsöm. Koppla in 
kniven och sy en rullfåll längs fållen och skär samtidigt 
som du syr. 

Så här får du en kruskant: Minska differentialmatningen 
eller dra lätt i tyget framför pressarfoten. Testa att sy på 
en tygbit innan du syr i plagget.

Följ sömnadsinstruktionerna i mönstret och sy klart linne 
och shorts.

Klart!


