FREMGANGSMÅTE - Ruby BH
#sybhmednina
Alle videoer og instruksjoner på www.ninassyrom.no
Her finner du sjekkliste som kan være grei å bruke når du har lært teknikkene i videoene.
Delen refererer til den tilhørende video.
Del 1: Klipp ut alle deler
2 stk bakstykker i powernet
Frontstykket
4 deler til hver skål, klipp 2 skåler speilvendt
Del 2: Sy båndet sammen
Sy fast bakstykket til forstykket (begge sider)
Brett sømmonnet mot forstykket, sy stikning, begge sider
Brett ned 6 mm midt foran, sy stikning
Del 3: Sy skålene
Sy skålene hver for seg, trinn for trinn. Sy sømmene og deretter brett sømmonet til hver side,
sy stikning på hver side av sømmen for å holde sømmonet nede.
Sy fast foldestrikken til øverste kant på øverste skål
Del 4: Sy skålene fast i båndet
Sy fast begge skålene i båndet
Del 5: Sy fast bøylebåndet
Sy fast bøylebåndet i sømmonet til begge skålene. Husk å stoppe sømmen 0,5 cm fra
underarm, og et par mm fra midt foran
Brett bøylebåndet i senter ut, og sy det igjen. Ikke sy på Bhstoffet. Gjøres på begge bøylebånd
Legg BHen med retten opp. Brett bøylebåndet ut mot båndet, sy en stikning på bøylebåndet,
innerst mot skålene. Stopp 2 cm fra sidene. Sy helt opp i senter.
Del 6: Sy fast strikken ved brystlinjen
Med retten opp, legg den bredeste strikken med den mest myke siden opp, og pyntekanten
inn mot Bhen. Sy fast med en liten sikksakk tett inn mot pyntekanten. Ca 5 cm under hver
skål, strekk ca 1 cm i strikken. I senter, klipp hakk i stoffet slik at det kan ligge rett når strikken
sys på. Klipp evnt litt vekk av sømmonet der hakkene er klippet
Brett strikken over til vrangen. Nå med vrangen opp, sy med 3-trinn sikksakk strikken fast,
mot venstre kant (motsatt av pyntekanten). Pass på å brette bøylebåndene til side når de
passeres. Om det er for liten plass til strikken, kan strikken klippes av slik at den får plass
Del 7: Sy ferdig bøylebåndet
Med vrangen opp, sy stikning nummer to på bøylebåndet, ytterste stikning. Om
bøylebåndene overlapper i front, sy til du har noen sting i begge båndene samtidig, snu
arbeidet og sy videre rundt neste skål.
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Del 8: Sy fast underarms-strikken
Med retten opp, legg strikken (1 cm bredde) med den mest myke siden opp, og pyntekanten
inn mot BHen. Sy fast med en liten sikksakk tett inn mot pyntekanten. Strekk evnt litt i
strikken akkurat i det bratteste området på skålen.
Brett strikken over til vrangen. Nå med vrangen opp, sy med stor sikksakk strikken fast, mot
venstre kant (motsatt av pyntekanten).
Del 9: Lag stropper selv
Del 10: Sy fast stroppene
Tilpass størrelsen bak på båndet til hektene
Sy fast stroppene bak
Sy fast stroppene foran
Del 11: Sy fast hektene
Del 12: Sette inn spiler
Sett spilene INN i selve spilebåndet. Laveste del av spile er i front
Sy igjen spilebåndet under armene

Dette er en huskeliste for å sy Ruby BH fra Pin-Up Girls. Husk at du når som helst kan gå til nettsiden og
finne den aktuelle filmen, merket 1-12, under emnet "Ruby BH".

Lykke til!!
Hilsen Nina
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