
Montering ABC

Denne kofta er ganske enkel å montere. Ermene og halskanten er allerede på plass, og det eneste 
som skal klippes opp er åpningen midt foran. Masker til belegg skal plukkes opp, og belegget og 
halskanten skal syes ned. Men! En ting av gangen :)

1. Gjør klar til å montere. Sy under ermene, fest alle løse tråder. Få 
den lange tråden til halskanten ut av veien med f.eks en 
sikkerhetsnål så den ikke går i symaskinen.

2. Finn frem symaskinen. Sett stinglengden på det korteste, og still 
inn på rettsøm.
Det skal kun syes over de vrange maskene
Du har ikke dårlig tid, sy sakte over mens du strekker lett i 
strikketøyet. Sjekk at ikke baksiden av kofta blir med i sømmen!
Først en rett søm, kjør gjerne litt ekstra over øverst og nederst så 
det blir godt sikret.
Så en sikksakksøm, på samme siden, fortsatt korteste stinglengde.

3. En side ferdig sydd (rettsømmen sees til høyre for sikksakken 
her.)

4. Ferdig sydd og klar til å klippe! Se til at sømmen går helt ned og 
helt opp, og kikk raskt på innsiden at ingen av mønstertrådene har 
sneket seg unna.

5. Klippetid! Pass på at du ikke klipper bakstykket også. Du kan 
f.eks træ arbeidet på et strykebrett for å eliminere risikoen. Du ser 
at rettmasken i midten popper frem på grunn av sømmene, klipp i 
midten av denne så blir kanten rett og fin.



6. Kjempefint! Stuss kanten litt for løse trådender, men ikke klipp i eller 
for nære maskinsømmen.

7. Med 3 mm p strikk opp alle maskene langs det ene forstykket, fra og 
med vrangborden og opp til der halskanten begynner. 
Følg en rett linje et hakk inn fra sømområdet (vrangmaskene), hold 
garnet på baksiden og plukk opp en og en løkke enten ved hjelp av 
heklekrok, eller ved å stikke pinnen igjennom og fiske opp garnet 
med den. Strikk glattstrikk frem og tilbake i 3 cm. Fell av og behold 
lang nok garnende til å sy inn belegget. Gjenta på andre siden.

8. Finn frem knapper og hemper eller hekter. Sy knappene fast ca 1 cm 
fra kanten. Hempene hekles/syes i første rettmaske etter sømområdet.
Hektene må du justere selv, pass på at fronten blir tett nok.

9. For skinnsnorhemper: ta en lang skinnsnor, lag en løkke, trekk enden 
igjennom løkka så det blir en enkel knute, lag en kjerringknute og 
juster så hempen blir passe størrelse og fast. Gjenta nedover med 
tilpassede mellomrom, det kan være litt knotete. Dytt hempene 
gjennom maskene fra baksiden så de stemmer overens med knappene.
Sy et par sting i den øverste og nederste så den holder seg på plass.

10. Sy nå beleggene på plass.
11. Sy så halskanten i beleggene og hele veien rundt. Pass på å få med 

kortendene på både halskant og belegg.


