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Spencer i denim  
Str. 34-46 

 

Materialer 

 150 cm bredt denim: 0,9-1,1 m (135 cm bredt: 1,1-1,4 m) 

 1 metallynlås, 16 cm 

 2 glidespænder, 40 mm 

 2 overallspænder, 40 mm 

 3 jeansknapper 

 Normal sytråd i matchende farve 

 Ekstra stærk sytråd til jeanssømme 

 Vlieseline til at forstærke linningen 

 En bernette b33- eller b35-symaskine 

 Stikkestingsfod (valgfrit) 

 Jeansnål 90  

 

Tip 

Vask altid stoffet, før det klippes, da det kan krympe.  

 

Klipning 

Papirdelene er uden sømmerum. Under klipningen skal der tilføjes sømmerum til mønsteret i 

overensstemmelse med angivelserne (= grønne tal) 

 

Vigtigt: Forstykket og bagstykket til smækkerne klippes hver især i ét stykke til fold og i 2 stykker med 

sømmerum i midten. Sømmerummet til lynlåsen på forstykket af nederdelen klippes kun i venstre side. 

 

A 2 x forstykker (yderside) 

B 1 x forstykke klippet til midterfold (inderside) 

C 2 x forsider til linning 

D 2 x forstykker til nederdelen 

E 2 x bagstykker (yderside) 

F 2 x bagstykke klippet til midterfold (inderside) 

G 2 x bagside til linning 

H 2 x bagstykker til nederdelen 

I 2 x lommer 

J 1 x slidsstykke 

 

Herudover (uden mønster): To strimler til selerne på 

58 x 10 cm (1 cm sømmerum er inkluderet), endelig bredde 3,8 mm. 

 

Vigtigt: Overfør markeringerne af indsnit, lommer og knapper til stoffet 

 

Sømme:Sammensyningerne er lige sømme med en stinglængde på 2,5 

Topstikning: Til topstikning af jeanssømmene bruges en Mettler ekstra stærk tråd som overtråd og en 90-

jeansnål. Øg stinglængden til 3,5. Øg desuden trådspændingen (til ca. 6). 

Kastning: Der kastes over kanterne med en zigzagsøm (stingbredde 5, stinglængde 2) eller med en 

overlockmaskine. 

 

 

Syning 
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Forside og bagside af smækkerne: For hhv. forstykke og bagstykke lægges de to yderdele sammen ret 

mod ret, og midtersømmen sys. Pres sømmerummet til den ene side og sy en dobbeltstikning med ekstra 

stærk tråd - den første 2 mm fra sømmen, den anden 8 mm fra sømmen. Dette gøres bedst med en 

stikkestingsfod.  Til den nærmeste topstikning bruges den inderste markering på syfoden, til den yderste 

stikning kan du føre syfoden langs den første stikning. 

 
 

Syning af selerne: Læg delene til selerne sammen ret mod ret, og sy dem sammen langs de lange kanter. 

Sy også en af de to korte ender sammen, så selerne nemmere kan vendes ud på retten. Vend selerne ud på 

retten, og sy en topstikning tæt på kanten langs begge sider. Hertil kan du bruge stikkestingsfodens anden 

markering som guide. Læg dem mod overkanten af bagsmækken ret mod ret med en afstand på 1,5 cm fra 

kanten  

 

Færdiggørelse af smækkerne: Læg den inderste smækdel mod den yderste, ret mod ret. Sy dem sammen 

foroven og i siderne, hvilket også vil fastgøre selerne til bagstykket. Klip sømmerummet tilbage i hjørnerne 

med lidt plads omkring hjørnerne. Vend retsiden af smækkerne ud. Topstik smækdelene med den ekstra 

stærke sytråd, 7 mm fra kanterne. Du kan også bruge kanten af syfoden som guide (= dybden på en lille 

fod). 

 

Indsnit: Sy indsnittene i nederdelens bagstykker. Pres sømmerummet ind mod midten og sy en tæt 

topstikning.  

 

Lommer: Kast over lommernes kanter. Ombuk overkanten først 1 cm og derefter 1,5 cm og stik med den 

ekstra stærke sytråd. Ombuk de øvrige kanter 1 cm, pres dem og sæt lommerne fast på nederdelens 
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bagstykker (bemærk markeringen). Sy lommerne på med 2 stikninger i en afstand af hhv. 2 mm og 8 mm. Sy 

til sidst en diagonal bjælke med en smal zigzag-søm (stingbredde: 2,5, stinglængde: 1). 

 
 

Nederdelen:  For hhv. forstykker og bagstykker lægges de sammen ret mod ret, og midtersømmen sys. Sy 

to topstikninger med en afstand på hhv. 2 mm og 8 mm.  

 

Venstre sidesøm + lynlås: Sy den venstre sidesøm under slidsmarkeringen. Kast over sømmerummene 

sammen op til den lukkede sektion. Kast over de sømmerum, der stadig er åbne, ved lynlåsen hver for sig. 

 

Isyning af lynlåsen: Ombuk og pres sømmerummet i den åbne del af slidsmarkeringen:  

På forstykket lang sømmarkeringen, på bagstykket 1 cm (= trævlekanten befinder sig 5 mm fra 

sømmarkeringen på kanten).  

 

Sæt lynlåsen fat med knappenåle under bagstykket, og ri den fast. Dette gøres nemmest i hånden med 

risting. Fold slidsstykket på den lange led med retten udad. Kast over de to kanter på én gang.  

Læg slidsstykket under den allerede riede lynlås, og sæt alle dele sammen med knappenåle. Sy lynlåsen 

fast. Brug lynlåsfoden til at stikke gennem alle lag. Luk lynlåsen. Sæt kanten af forstykket til sømmarkeringen 

på bagstykket med knappenåle (lynlåsen er nu skjult). 

 

Sæt den anden side af lynlåsen fast på slidssømmerummet på forstykket med knappenåle (sæt ikke 

ydersiden fast). Fjern nålene, der holdt de to stykker af nederdelen sammen, og fold slidsstykket mod 

ydersiden. Sy lynlåsen på slidsstykket. Læg slidsstykket ind mod indersiden igen, og sy det på plads med en 

topstikning fra ydersiden. Pas på, at du ikke kommer til at sy slidsstykket til bagstykket ved en fejltagelse. 

Læg til sidst slidsstykket mod forstykket, og sy en diagonal søm under lynlåsen.  

 

Sy en topstikning på sidesømmen under lynlåsen i 2 mm afstand (brug den anden markering). 



       

4 

 

 
 

Højre sidesøm: Sy nederdelens højre sidesøm, og kast over begge sømmerum på én gang. Sy også en 

topstikning her i 2 mm afstand. 

 

Linning: Læg en forside og bagside af linningen sammen, og fæstn dem med nåle i højre sidesøm. Dette 

hjælper med til at kontrollere, hvilken del af linningen der vender udad. Skil delene ad igen, og forstærk 

begge dele med vlieseline. Sæt dem sammen igen med knappenåle, og sy de to linningsdele sammen i 

højre sidesøm. 

 

Fastgør de to smækdele med knappenåle ret mod ret til overkanten af linningsdelene (der er forstærkede 

med vlieseline) i overensstemmelse med markeringerne, med klippekanterne ovenpå hinanden. Fastgør den 

inderste linningsdel til den anden side med knappenåle (med retsiderne af linningen oven på hinanden og 

smækken indimellem). Stik overkanten af linningen sammen, hvorved smækdelene også sys på plads. 

 

Fastgør underkanten af den yderste linningsdel til nederdelen, ret mod ret, og sy dem sammen. Ombuk 

sømmerummet på 1 cm på den inderste linningsdel, pres det, og fastgør med knappenåle. 

Sy en smal topstikning rundt om linningen (brug den midterste markering). 

 

Syning af knaphul og isyning af knap:  Læg knappen i knaphulsfoden, og fastgør foden. Sy knaphullet 

foran på linningen, 1 cm fra kanten. 

Luk lynlåsen, og marker knappens position på bageste del af linningen. Sy jeansknappen i. 

 

Afslut selerne: Sy de to andre jeansknapper på forsmækken i overensstemmelse med markeringerne. Sæt 

et glidespænde på hver af selerne. Træk tilsidst overallspænderne på selerne. Træk enderne af selerne 

gennem glidespænderne igen, fold dem og sy dem fast til selerne. 

 

Oplægning af nederdelen:  Bøj underkanten om 1 cm 2 gange, stik den, og pres den. Sy en topstikning 

med den ekstra stærke sytråd 
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