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BESTEFARSÅPNING er et mønstertillegg som kan brukes på alle trøyer med rund

hals. Her finner du bestefarsåpningsdelen i to størrelser - en til barn og en til voksen. Du kan også enkelt gjøre endringer på både lengden og bredden etter eget ønkse.
Til bestefarsåpningsdelen trenger du stoff, strykeinnlegg og knapper.
For videoveiledning på å sy bestefarsåpning, se: idavictoria.no/bestefar
Bakerst i dette heftet finner du to mønsterdeler til bestefarsåpningen: En til barn og en til voksen. Den
til barn skal ha tre knapper, og den til voksen fire.

Lykke til, og kos deg med syingen!
- Ida Victoria Grønbekk

Mønsteret må ikke kopieres eller deles.		
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SLIK SYR DU TRØYE MED BESTEFARSÅPNING
Med bestefaråpning i halsen, kan trøyen kneppes opp ved behov, i tillegg til at det er et ekstra dekorativt element. Før du begynner på bestefarsåpningen, syr du den ene skuldersømmen og kantbåndet
på trøyen du skal sy. Du kan også sy bestefarsåpning på en ferdigsydd trøye.
Alle sømmene på bestefarsåpningen sys med rettsøm på vanlig symaskin.
Klipp ut én del i stoffet du skal bruke i bestefarsåpnignen, og en lik del i strykeinnlegg.

1. Stryk fast strykeinnlegget på vrangsiden av bestefarsåpningsdelen, heretter kalt stolpen.
2. Overfør de stiplede linjene på mønsterdelen til strykeinnlegget. Bruk gjerne kritt eller en vannløselig markeringspenn.
3. Sett en markering midt foran på trøyen. Legg stolpen rette mot rette, slik at midtmarkeringene på
begge deler treffer hverandre. 1 cm av stolpen skal ligge over kanten midt foran på trøyen, som du ser
av illustrasjonen under. Pass på at delene ligger flatt og
rett mot hverandre, og fest med nåler.
4. Sy en søm rundt åpningsmarkeringen, der det er
markert med stiplet, rød linje på illustrasjonen til høyre.
Vær nøye, og sy rett og pent.
5. Klipp opp på innsiden av rektangelet du nettopp sydde,
3 mm innenfor sømmen. I hjørnene nederst klipper du
deretter to små hakk inn mot sømmen.
6. Nå skal stolpene vrangsys i toppen. Brett hver av sidene
på stolpene utover mot siden, rette mot rette. Fest med
klyper, før du syr en søm langs øvre kant, 1 cm fra kanten,
slik at sømmen går akkurat der øvre kant av trøyen slutter
på hver side. Pass på at du kun syr i stolpen, ikke i trøyen.
Vreng delene utover, slik at stolpedelene ligger vrange
mot vrange. Press godt ut i sømmen i øvre kant, og press
begge stolpene flate med strykejern.
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7. Brett de to sidene av stolpen innover mot innsiden av trøyen. Venstre
side legges over høyre side. Bruk litt tid på å legge alt flatt og jevnt inntil
hverandre, før du presser lett med et strykejern. Stolpen er nå brettet slik
den skal være når den er ferdig - med fem like brede lag av stolpen, som
ligger brettet over hverandre, som du ser av bildet til høyre.
Pass på at delene til åpningen ligger flatt og jevnt, før du syr sammen
det som stikker ut på undersiden av stolpen, tett opp mot sømmen der
stolpen er festet til trøyen. Bildet til høyre viser stolpen når den er sydd
sammen i bunnen.
8. Nå skal stolpen festes på hver langside. Sy fra øvre kant, og nedover
til enden. Denne sømmen skal sys fra rettsiden på stolpen, helt inntil
sømmen der stolpen er sydd fast til selve trøyen. Sømmen skal bli så
godt som usynlig fra rettsiden, og feste stolpen på baksiden av trøyen.
Pass på at du ikke syr fast innbretten på den andre siden, men kun syr i to
lag hele tiden.
9. Nå er knappestolpene til bestefarsåpningen sydd, og det mangler kun
knapper. Velg selv om du vil bruke trykknapper, eller lage knapphull og
sy fast vanlige knapper. Bruk fire knapper for lengste knappestolpe, og tre
for den korteste. Plasser knappene med 3,5 cm mellomrom, jevnt fordelt
langs hele knappestolpen.
Fortsett heretter på den vanlige syveiledningen for trøyen du syr, og sy den
ferdig på vanlig måte.

Likte du dette mønsteret? Vis gjerne frem det du har laget,
og tagg @idavictoria.no på Instagram.
For tips, inspirasjon og flere mønster,
se www.idavictoria.no
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MØNSTERDELER
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Det er viktig at arkene printes ut i riktig størrelse. Når du får opp utskriftsdialogen på printeren, kan
du endre på innstillingene som angir om det du skriver ut skal tilpasses til arket, eller om du skal
skrive ut i faktisk størrelse. Det står litt ulike ting på forskjellige maskiner, men det står enten “faktisk
størrelse”/”actual size” eller “100%”. Sjekk om kontorllfirkanten stemmer før du syr.

KLIPP 1 DEL I STOFF
KLIPP 1 DEL I STRYKEINNLEGG

BESTEFARSÅPNING
STOR (4 KNAPPER)
KLIPP 1 DEL I STOFF
KLIPP 1 DEL I STRYKEINNLEGG

TRÅDRETNING

4 X 4 CM

BESTEFARSÅPNING
LITEN (3 KNAPPER)

TRÅDRETNING

K O N T ROLLF I R KANT
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