BELTETILLEGG 1: ENKELT BELTE
I dette mønsteret er det to ulike beltetillegg: Et
enkelt belte, og et bredere belte med rynker i siden.
Beltetilleggene er ment mer som en fin detalj enn at de skal
stramme inn kjolen i livet.
Det er egne mønsterdeler for beltetilleggene. Til det enkle
beltet, er det én mønsterdel, som det skal klippes 4 deler
av; som to speilvendte par. Overfør Y-markeringen fra
beltemønsterdelen til stoffet på alle fire delene.
Stofforbruk: Det vil i de fleste tilfeller være plass til beltedelene ved siden av ermene når du klipper ut mønsterdelene, og du trenger derfor ikke nødvendigvis å beregne mer
stoff. Om det ikke er plass ved siden av ermene, går det med
10 cm ekstra stoff til dette beltet.
Når du har klippet ut delene til kjolen, men før du syr noen
av delene sammen, følger du følgende veiledning:
1. På kjolens forstykke, sett en markering i hver side ved
markeringen som heter Y.
2. Legg to og to beltedeler mot hverandre, rette mot rette.
Hvis det er et motiv eller mønster i stoffet som skal havne
riktig vei, pass på at de riktige delene havner mot hverandre.
3. Sy beltet sammen i hver side. Når du syr disse sammen,
er det enklest å starte på siden, og sy ut mot spissen på hver
side, som du ser av illustrasjonen under.

4. Vreng de to beltedelene slik at rettsiden kommer ut, og sømmene
havner på innsiden. Bruk en hjørnevender eller noe annet egnet til å
presse sømmene godt ut, spesielt i spissen. Press de to beltedelene flate
med strykejern.
5. Legg de to beltedelene over forstykket til kjolen, slik at Y-markeringene matcher hverandre, som du ser av illustrasjonen til høyre. Fest
godt med klyper eller nåler, eller sy en tråkletråd i siden. La beltedelene stikke litt utenfor på siden av forstykket, og klipp vekk eventuelt
overflødig stoff når når beltedelene er festet.
Fortsett heretter på den vanlige syveiledningen til kjolen. Beltedelene
blir festet i sidesømmene når kjolen sys sammen.

BELTETILLEGG 2: RYNKET SIDE
Dette beltetillegget er bredere enn det andre, med
rynker i siden, som gir et litt annet uttrykk.
Kjolen på bildet er sydd i jersey av merinoull og silke. Dette
stoffet har en litt løsere stretch enn vanlig bomullsjersey, og
kjolen blir derfor litt mindre tettsittende.
Det er egne mønsterdeler for beltetilleggene. Til dette
beltetillegget er det to forskjellige mønsterdeler. Det
skal klippes 2 deler av
hver av mønsterdelene,
som to speilvendte par.
Overfør Y-markeringen fra beltemønsterdelen til stoffet på alle
fire delene.
Stofforbruk: Det vil i
de fleste tilfeller være
plass til beltedelene
ved siden av ermene
når du klipper ut mønsterdelene, og du trenger derfor
ikke nødvendigvis å beregne mer stoff. Om det ikke er
plass ved siden av ermene, går det med 35 cm ekstra
stoff til dette beltet.
Når du har klippet ut delene til kjolen, men før du syr noen av delene sammen, følger du følgende
veiledning.
1. På kjolens forstykke, sett en markering i hver side ved markeringen som heter Y.
2. Sy en tråkletråd på vanlig symaskin i kortenden på de to største beltedelene.
La det være en lang trådhale i begge ender, som du senere skal trekke i.
3. Legg to og to beltedeler som IKKE er like over hverandre, rette mot rette.
Legg delene mot hverandre slik at langsidene matcher hverandre. Sy først den ene
langsiden fra den bredeste siden og mot spissen. Sy deretter den andre langsiden
på samme måte. Pass på at alt det løse stoffet fra den ene beltedelen ikke kommer i veien for sømmen,
men blir liggende midt på. Pass også på at du ikke syr fast eller klipper over rynketrådene du sydde i
punkt 2.
4. Vreng de to beltedelene slik at rettsiden kommer ut, og sømmene havner på innsiden. Bruk en
hjørnevender eller noe annet egnet til å presse sømmene godt ut, spesielt i spissen. Press sømmene i de
to beltedelene flate med strykejern, men IKKE press hele beltet flatt, siden beltedelene er forskjellige
på hver side, med mye ekstra stoff på den ene av beltedelene. På dette stadiet kan beltet se litt rart og
ubegripelig ut, men det er slik det skal være.

5. Trekk forsiktig i rynketrådene, slik at den bredeste delen
blir like bred som den smaleste. Fordel rynkene jevnt langs
hele bredden, og pass på at Y-markeringene treffer hverandre nøyaktig.
6. Legg de to beltedelene over forstykket til kjolen, slik at
Y-markeringene matcher hverandre, som du ser av
illustrasjonen til høyre. La beltedelene stikke litt utenfor på
siden av forstykket, og klipp vekk eventuelt overflødig stoff
når når beltedelene er festet.
Beltesidene med rynker skal vende opp, slik at beltedelene
uten rynker ligger rette mot rette mot forstykket.
Fest godt med klyper eller nåler, eller sy en tråkletråd i
siden som midlertidig holder beltet på plass.
Fortsett heretter på den vanlige syveiledningen til kjolen.
Beltedelene blir festet i sidesømmene når kjolen sys
sammen. Når kjolen sys fast i siden, sy rolig og forsiktig
over rynkene, og pass på at du har med deg alle lagene hele
veien, og at sidene ligger helt kant i kant.

