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StilK model 2A  
Trin-for-trin vejledning 

Anvendelse 
Kjole til de mindste børn og tunika til de større, fx. sammen med et par leggings eller en buks.

Størrelsen kan justeres med båndet. Båndet kan skiftes ud og sløjfen kan bindes på skulderen 

istedet. Istedet for en sløjfe, kan man fx. binde båndet som et slips.


Størrelse 
Kjolens færdige størrelse er afhængig af størrelsen på skjorten, især brystvidde og længde. Men 

det burde ikke give noget problem, med en almindelig størrelse herreskjorte og barn. 

En skjorte størrelse 42 (L) giver ca. stl. 98-152. 

Modellen bliver i princippet lige så lang som skjorten er oprindeligt. Jo tidligere i størrelsen den 
tages i brug, jo længere tid kan den bruges.  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Varighed: ca. 1,5 time

Niveau: let til middel (afhængig af knaphul)


Du har brug for: 
- Skjorte

- Saks

- Blyant eller stofkridt

- Målebånd eller lineal

- Knappenåle

- Tråd og symaskine (eller nål til at sy i hånden)

- Strygejern

- Bånd (kan sys selv eller købes, evt. genbrug fra gemmerne)

- Sikkerhedsnål


Før du går igang, er der nogle generelle ting at tænke over, før du vælger skjorte til denne model.


Brystlomme: 
Har den en brystlomme, er det bedst hvis stoffet er mønsteret. Ellers er det svært at få hullerne, 
efter sømmen er sprættet væk, at forsvinde. Jeg ville fjerne brystlommen. Synes den ser lidt for 
stor ud på et barn.


Tykkelse: 
Rynkes flottest med et almindeligt eller tyndt tykkelse stof, men det skal nok gå uanset valg.


Svedpletter: 
Kan ses på denne model, da den bliver klippet ovenover skjortens “armhule”.


Hul og pletter: 
Bliver svært at skjule, da man bruger det meste af skjorten. Kun hvis det sidder oppe i kraven, 
bliver det fjernet. 


Indsnit/folder: 
Burde ikke være i vejen for denne model.

Nogle gange er der indsnit øverst bag i ryggen, men det burde ikke genere. Det gør måske at 
bagsiden bliver lidt bredere end forsiden, men det skal rynkes alligevel.


Ekstra knap? 
På nogle skjorter er der stor afstand fra sidste knap til nederste kant. Bliver kjolen da for åben 
forneden? Kan du sætte knapper i? Er der reserveknapper at tage af, i ærm eller stolpelukningens 
vrangside? Evt. kan stolpelukningen bare sys sammen og være til pynt. 


Andre detaljer? 
Kan du sy knaphul? Vi laver ombuk med stolpelukningen, dvs. det bliver lidt tykt i det område. 
Derfor bliver det svært at rynke og det er grunden til at jeg har valgt at lave et knaphul her og lade 
båndet komme ud midt frem.

Afhængig af hvor man skærer skjorten af i toppen, kan måske et af de allerede eksisterende 
knaphuller bruges. 

Man kan også lade være med at lave et knaphul frem og lave sløjferne/bindingerne på en eller 
begge (hvis man tager to bånd) skuldre.


Hvis du ikke er sart overfor skjorten, er det bare at prøve. Den er jo gratis, i hvert fald hvis du tog 
den fra skabet.


Det gør ikke noget om det ikke bliver helt perfekt. Rynkerne kan gemme meget. 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Trin for trin 

1. Vælg skjorte. 
2. Glat den ud og se til at den ligger nogenlunde lige. 

3. Klip eller spræt ærmerne af.  
De fleste skjorter har en sammensyning i ærmegabet, hvor sømrummene for ærm og for/
bagstykke ligesom omslutter hinanden, så ingen kanter bliver synlige.  

Alt. 1: Jeg har sprættet sømmene op og lavet et nyt dobbelt ombuk (først bukket ca. 1 cm. og 
så 1 cm. mere). Det kan blive lidt svært at få stoffet at række til og ligge fladt, da ærmegabet 
er buet. Der skal i hvert fald klippes nogle hak og stryges, før det sys fast.  
Alt. 2: Man kan også bare klippe ærmet af så tæt på kanten som muligt og håbe på at 
sømmen holder. Så slipper man for at gøre så meget ved det og det går hurtigt.  
Man kan også sy en søm i kanten, for at det skal holde bedre.  
Alt. 3: Når ærmet er sprættet af, kan man bruge det ombuk som findes (enkelt ombuk, se 
billede for oven), kante og så sy ombukket fast. Hvis man kigger ind i ærmegabet, kan man da 
se den rå kant, hvilket man slipper med dobbelt ombuk, alt. 1 (eller 2). 
Alt. 4: Sammensyningen kan i sjældne tilfælde se sådan her ud. Helt almindeligt, to sømrum 

syet sammen. Da kan man klippe ca. to cm fra syningen, kante og så lave dobbelt eller enkelt 
ombuk. Så danner den gamle søm en fin kant.
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4. Klip eller skær lige over, så tæt på kraven du kan. 

Vi vil bruge så meget af ærmegabet vi kan. Det er muligt at åget på bagsiden, går længere ned 
end der hvor du vil skære. Det er i to lag og det yderste kan sprættes af. Eller skær lidt 
længere nede, hvis du vil undgå at få åget med. 

5. Kant sømrummene i hals og ærmer, så kanten ikke frynser.  
Jeg har valgt at sy de to stolpelukninger sammen i toppen i det her moment, så de ikke kan 
åbnes og bliver nemmere at holde styr på. 

6. Sy ærmets sømrum, som du ønsker. Se alternativer i punkt 3. 

7. Sy det første ombuk i for/bagstykkets top.  

Jeg har lavet et dobbelt ombuk i toppens kant, så den rå kant ikke kan ses, hvis man kigger 
ind i kanalen. Båndet kan da heller ikke frynse den rå kant. Men båndet kommer ikke til at køre 
frem og tilbage i kanalen, så det er nok kun lave et enkelt ombuk. Uanset hvad, så pres 
ombukket med et strygejern, før du syr, så det holder sig på plads. 
 
I princippet kan punkt 7 helt springes over, afhængig af hvordan man vil have at kanten ser 
ud på vrangen.


8. Vælg bånd, 
så du ved hvor højt andet ombuk i toppen, kanalen, skal være. Læg til ca. 0,5 cm., så at 
båndet kan bevæge sig ordentligt. Ikke så vigtigt hvis det er et blødt bånd. 


9. Evt. sprætte øverste knap af.  
Måske kan det hul bruges til åbningen frem, ellers bliver det bare gemt på bagsiden. 


10. Pres med strygejern. 
Så er det nemmere at se hvor man skal sy knaphullet, åbningen, frem. 

11. Sy knaphul. 
Hvis du vil have at båndet skal komme ud midt frem. Skal laves lige så højt som båndet. Hvis 
båndet er blødt, er højden ikke så vigtig. Bare båndet kan komme ud af åbningen.
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12. Sy det andet ombuk i for/bagstykkets top. Det danner en kanal for båndet.  

Sy med ligesting tæt på kanten, ca. 2,5-3 mm. lange og hæft i start/slut. 
Jeg plejer at sy fra bagsiden, for at nemmere kunne følge kanten. 


13. Før ind båndet i de to kanaler frem og bag vha. en sikkerhedsnål og rynk som du ønsker. 

14. Ekstra knap? 

Hvis der var brug for en ekstra knap forneden, kan du sætte den i nu. 
Man kan også sy stolpelukningen sammen, så den bare bliver til pynt, og ikke kan åbnes.


FÆRDIG at prøves! 

Tænk på at resterne af skjorten, som du ikke bruger til denne kjole, sikkert kan bruges til en anden 
kjole eller noget helt andet.


God fornøjelse!

Jessica, SySL redesign
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