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Jeansskjørt  
Størrelser 34-46 

 

Materialer: 

 0,9 – 1,1 m denimstoff, 150 cm bredt (1,1 – 1,4 m ved 135-bredde) 

 1 metallglidelås, 16 cm 

 2 justerbare glidere, 40 mm 

 2 hekter til overdelen, 40 mm 

 3 jeansknapper 

 Vanlig sytråd i matchende farge 

 Ekstra sterk sytråd til typisk jeanssøm 

 Vliselin til forsterking av linning 

 bernette b33- eller b35-symaskin 

 Rettsømsfot (valgfritt) 

 Jeansnål 90  

 

Tips 

Vask alltid stoffet før klipping, da stoffer kan krympe.  

 

Klipping 

Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til 

spesifikasjonene (=grønne tall) 

 

Viktig: Frem- og baksiden av overdelen klippes ut 1x hver til bretten og 2x hver med sømmonn i midten. Kant 

til glidelås på forsiden av skjørtet klippes kun på venstre side. 

 

A 2 x forsider (utside) 

B 1 x forside til stoffbretten (innside) 

C 2 x forsider av linning 

D 2 x forsider av skjørtet 

E 2 x baksider (utside) 

F 2 x baksider til stoffbretten (innside) 

G 2x baksider av linning 

H 2 baksider av skjørtet 

I 2 x lommer 

J 1x stolpe 

 

I tillegg (uten mønster): To 58 x 10 cm strimler til 

hemper (inkludert 1 cm sømmonn), endelig bredde 3,8 cm. 

 

Viktig: Overfør markeringene av legg, lommer og knapper fra mønsteret til stoffet 

 

Sømmer: Sy sammen med rettsøm og en stinglengde på 2,5 

Toppsøm: Til toppsøm av typisk jeanssøm brukes Mettler ekstra sterk tråd som overtråd og en 90 jeansnål. 

Øk stinglengden til 3,5. Øk også trådspenningen (til omtrent 6). 

Kanting: Kast over kantene med sikksakksting (stingbredde 5, stinglengde 2) eller med overlockmaskinen. 

 

 

Sying 
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Overdel for- og bakside: Legg begge utsidedelene av overdelen til for- og bakside rett mot rett og lukk 

midtsømmen. Stryk sømmonnet til én side og bruk dobbel toppsøm med ekstra sterk tråd - en gang 2 mm 

bred og en gang med 8 mm avstand. Dette gjøres best med rettsømsfot. For den smale toppsømmen bruker 

du den innerste markeringen på syfoten. For den bredere toppsømmen kan du lede foten langs den første 

sømmen. 

 
 

Sy stroppene: Legg stroppedelene sammen rett mot rett og sy sammen langs den lange kanten. Sy også 

sammen én av de to korte endene, så det blir lettere å vrenge stroppene. Vreng stroppene så rettsiden 

vender ut, og sy en smal toppsøm på begge sider. Til dette kan du bruke rettsømsfoten og den andre 

markeringen som guide.  Legg mot kanten av toppen på baksiden av overdelen, rett mot rett, med avstand 

på 1,5 cm fra kanten.  

 

Fullfør overdelen: Legg de indre mot de ytre stykkene, rett mot rett, og sy den sammen på toppen og i 

sidene. Dette fester samtidig stroppene til bakstykket.  Klipp av sømmonnet i hjørnene, la det være igjen litt 

ved de avrundede kantene. Vreng overdelen så rettsiden vender ut. Sy toppsøm på overdelstykkene med 

ekstra sterk sytråd og 7 mm avstand fra kantene.  Du kan også bruke kanten på syfoten som guide (=dybden 

på en smal fot). 

 

Legg: Lukk leggene på baksiden av skjørtet. Stryk sømmonnet mot midten av kroppen og sy en smal 

toppsøm.  

 

Lommer: Kast over rundt lommenes kanter. Sy langs toppkantene, først 1 cm, deretter 1,5 cm, og sy med 

ekstra sterk sytråd. Stryk 1 cm rundt resten av kantene og fest lommene til skjørtets bakside (se markering). 
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Sy på lommene med avstand på 2 og 8 mm. Til slutt sys en diagonal stolpe med en smal sikksakksøm 

(stingbredde: 2,5, stinglengde: 1). 

 
 

Skjørtstykker: Legg front- og bakstykkene til skjørtet rett mot rett og lukk midtsømmen.  Sy toppsøm med 

avstand på 2 og 8 mm. 

 

Venstre sidesøm + glidelås:Lukk venstre sidesøm nedenfor splittmarkeringen. Kast over sømmonnet opp 

til den allerede lukkede delen. Kast over kantene som fortsatt er åpne, der glidelåsen skal festes. 

 

Sy inn glidelåsen:Stryk rundt sømmonnet i den åpne delen over splittmarkeringen:  

på frontstykket langs sømmarkeringen, på bakstykket 1 cm (= trevlekanten befinner seg 5 mm fra 

sømmarkeringen på kanten).  

 

Fest glidelåsen med knappenåler på bakstykket og tråkle den fast. Det er enklest å tråkle for hånd.  Brett 

stolpen i lengderetningen med rettsidene ut. Kast over trevlekantene.  

Legg stolpen ved siden av den allerede itråklede glidelåsen og fest alle lagene sammen med knappenåler. 

Sy fast glidelåsen. Bruk glidelåsfoten for å sy gjennom alle lagene.  Lukk glidelåsen. Fest kanten av 

forstykket med knappenåler til sømmarkeringen på bakstykket (glidelåsen er nå skjult under). 

 

Bruk knappenåler til også å feste glidelåsen til stolpen på frontstykket (fest ikke utsiden). Fjern knappenålene 

som ble brukt til å samle de to delene av skjørtet og brett stolpen mot utsiden. Sy fast glidelåsen til stolpen.  

Legg stolpen mot innsiden igjen og fest med toppsøm fra forsiden. Pass på at du ikke syr fast stolpen i 

bakstykket. Legg til slutt stolpen mot frontstykket og sy en diagonal søm nedenfor glidelåsen.   

 

Sy sammen sidesømmen nedenfor glidelåsen med toppsøm, 2 mm dyp (bruk den andre markeringen). 
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Høyre sidesøm: Lukk skjørtets høyre sidesøm og kast over begge sømmonnene. Sy toppsøm, 2 mm dyp. 

 

Linningstykker: Legg ett front- og ett bakstykke til linningen sammen og fest med knappenåler på rett side 

for sømmen. Dette gjør det lettere å sjekke hvilke linningsstykker som vender ut. Ta stykkene fra hverandre 

igjen og forsterk med vliselin.  Fest så med knappenåler igjen og lukk begge linningsstykkene med rettsidig 

søm.  

 

Fest overdelstykkene i henhold til markeringene, rett mot rett, mot toppen av linningen som er forsterket med 

vliselin (med trevlekantene oppå hverandre). Fest det indre linningsstykke til den andre siden (med 

rettsidene av linningen liggende oppå hverandre, med overdelene imellom). Sy sammen toppkantene av 

linningen, noe som samtidig syr på plass overdelstykkene. 

 

Fest den nedre enden av det ytre linningsstykket til skjørtet med knappenåler, rett mot rett, og sy sammen. 

Stryk 1 cm rundt sømmonnet på den løse linningskanten på innsiden og fest med knappenåler.  

Sy en smal faldsøm rundt linningen (ved hjelp av den midterste markeringen). 

 

Sy knapphull og fest knapp: Legg knappen i knapphullsfoten og fest foten. Sy knapphull i fronten av 

linningen. Start 1 cm fra kanten. 

Lukk glidelåsen og marker hvor knappen skal sitte på linningens bakstykke. Fest jeansknappen. 

 

Avslutt stroppene: Fest de andre to jeansknappene på frontstykket, slik markeringene viser. Træ en 

justerbar glider på hver av stroppene.  Træ til slutt en klips på stroppene. Før endene på stroppene gjennom 

de justerbare beltegliderne igjen, brett og sy dem fast til stroppen.  

 

Sy skjørtet: Sy en skjørtesøm på 1 cm to ganger og stryk. Sy en søm med ekstra sterk sytråd. 
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