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StilK model 1B 
Trin-for-trin vejledning 

Anvendelse 
Kjole til de mindste og tunika til de større børn.


Størrelse 
Denne model har nok et maksimum omkring størrelse 110/116, afhængig af barnets brystvidde og 

højde. Skjortens længde fra ærmegab og ned afgør den færdige størrelse. Mindste mulige 
størrelse i denne model, kan således afgøres ved at klippe længere ned på skjorten. 


Kjolerne på billederne foroven er størrelse 98-110. På det midterste billede er nederdelens længde 
44 cm. og bærestykkets brystvidde 56 cm. Skjortens størrelse var M/L.


Hvis man sætter bånd i, kan den justeres i brystvidde og bruges over flere størrelser.
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Varighed: 

- ca. 45 min. for selve skjortedelen, dvs. nederdelen

- ? min. for at hækle/strikke et bærestykke


Niveau: middel til svær


Du har brug for: 
Nederdel: 
- Skjorte

- Saks

- Evt. blyant eller stofkridt

- Målebånd eller lineal

- Knappenåle

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

- Evt. bånd til pynt og som “træksnor”

- Sikkerhedsnål til båndet


Bærestykke: 
- Opskrift (vælg model)

- Hæklenål eller strikkepinde

- Garn (jeg har brugt bomuldsgarn 8/4, men kig i den valgte opskrift)

- Nål til at hæfte garnender


Vælg model og mål barnet: 
 

 

Der findes helt sikkert flere modeller end de her og et hav af opskrifter til bærestykkets mønster.  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Jeg har fundet et par opskrifter til ovenstående modeller (jeg har ikke selv afprøvet dem):


Bærestykke uden ærmer og eget ærmegab 
Hækle: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6172&cid=3


Rundt bærestykke (laves længere hvis man kun vil have ærmegab fra bærestykket) 
Strik: Lene Holme Samsøes ‘Bella baby’ eller ‘Hjerter’. Kan som regel lånes på biblioteket. 

Strik: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9342&cid=3

Strik: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8015&cid=3

Strik: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7730&cid=3

Strik: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9320&cid=3

Strik: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7022&cid=3


Raglan (laves længere hvis man kun vil have ærmegab fra bærestykket) 
Strik: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=4610&cid=3

Hækle: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6598&cid=3

Hækle: https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7011&cid=3




Det er vigtigt at tænke på forholdet mellem bærestykkets og nederdelens 
højde. For at det skal se godt ud, skal det have en god proportion, som du 
vælger. 

Jeg har valgt at mit bærestykke, raglan med eget ærmegab, slutter 
omgangen efter ærmegabet er lukket. Bærestykket, raglan med ærmegab 
fra bærestykke og skjorte, stopper et par omgange før ærmegabet var 
tænkt at lukkes.


Overvej hvordan stolpelukningen bliver bag/frem på bærestykket. Den skal 
nogenlunde matche den på skjorten, siden de kommer til at sidde og 
fungere sammen. I nogle opskrifter laves stolpelukningen efterfølgende, 
hvor man strikker/hækler ekstra rækker på. Ellers kan man lave ryg-/
forstykkerne længere allerede fra start, så de overlapper hinanden ligeså meget som 
stolpelukningen gør på skjorten. Husk knappehuller!


Før du går igang, er der nogle generelle ting at tænke over, før du vælger skjorte til den valgte 
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. Det hjælper dog at denne model bliver lidt rynket i 
området, hvor det nederste af brystlommen plejer at sidde.


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


Svedpletter: 
Afhængig af hvilken model du vælger. 

Danner bærestykket selv ærmegabet, kan svedpletter ikke ses på denne model, da den bliver 
klippet under skjortens ærmehul.

Men hvis bærestykket kun danner øvre del af ærmegabet og skjorten den nederste del, kan 
svedpletter ses. 
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Hul og pletter: 
Følger ikke med hvis de sidder i øverste del af skjorten og ærmer.


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


Ekstra knap? 
På nogle skjorter er der langt fra sidste knap til nederste kant. Bliver kjolen da for åben forneden? 
Kan du sætte knapper i? 

Du får brug for knapper til bærestykket. 

Er der reserveknapper at tage af, i ærm eller stolpelukningens vrangside?

Du vil måske skifte alle knapperne ud til andre end dem fra skjorten.


Andre detaljer? 

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.
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Trin-for-trin 

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

3. Klip eller skær lige over.  
Tænk på at der skal være plads til lidt sømrum og luft ovenover den øverste knap på stykket.  
(Spræt brystlommen af, hvis skjorten havde det.)


4. Kant toppen på stykket, så det ikke frynser. 


5. Sy rynketråde. 
Jeg bruger 6 mm ligesting uden at hæfte i start/slut og har lange tråde at hive i i start/slut. 
Placér de to tråde ca. 0,5 samt 1,5 cm. fra kanten, hvis sømrummet skal være 1 cm. Da 
havner rynketrådene på hver side af den endelige søm og er nemme at fjerne.  
Træk i de to tråde på den ene side samtidigt og rynk indtil bredden passer med bærestykkets 
bredde.  

Stop rynketrådene med en knappenål i hver ende. Fordel rynkerne jævnt.  
Den her video viser fint hvordan man syr rynk og stopper trådene https://www.youtube.com/
watch?v=mpreo4RmakE (på svensk).


sysl.dk

kontakt@sysl.dk

eller*

http://sysl.dk
https://www.youtube.com/watch?v=mpreo4RmakE
https://www.youtube.com/watch?v=mpreo4RmakE


Version 2

�
6. Nål nederdel og bærestykke sammen med ca. 1 cm. sømrum/overlap. 

Find midt frem/bag og sider på nederdel og bærestykke, og sæt midt frem på nederdelen 
sammen med midt frem på bærestykket osv. Bærestykkets endekant skal ligge i linie med 
stolpelukningens kant. Nederdelens ret skal ligge mod bærestykkets vrang, dvs. bare ovenpå 
hinanden. 
Sy på bærestykkets nederste kant, fra retsiden, med en lille sicksack søm, så at det bliver lidt 
strækbart. Bærestykket er strækbart og rynkerne på nederdelen også, hvis man syr med en 
sicksack søm. Med ligesting risikerer man at sømmen eller bærestykket trækkes i stykker, når 
det bliver brugt/strækkes. 
Når du er tilfreds, kan du trække rynketrådene væk. 


7. Knapper. 
Sy knapper i bærestykket.  
Hvis der er brug for en ekstra knap forneden på nederdelen, kan du sætte den i nu.


8. Bånd, hvis man ønsker det. Trækkes i med en sikkerhedsnål.


*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 
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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.


FÆRDIG at prøves! 




God fornøjelse!

Jessica, SySL redesign
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