Korsettsömnad
Kort några ord.
Planka av korsetten och sy ungefär så här:
Ta ditt midjemått – gör om det till tum (1 tum =25mm, 1cm =10/25tum). Rita av de linjer som
stämmer bäst överens med ditt mått. Om undran – ta det mindre måttet. Bysten spelar mindre
roll – det är midjan som ska dras åt.
Alla mått med sömsmån – dvs. lägg ut mönsterdelarna och klipp efter kanterna. När du syr
ihop allt sedan syr du (exakt) 15mm från alla tygkanter. Inet krångel alltså att markera var
sömmarna ska sys.
Klipp ut av slasktyg delar till en hel korsett. Sy ihop mitt fram och prova (ev. med hjälp)
slasket på. Behöver du mer vidd eller mindre vidd?? Justera på mönstret!
Jag förslår att du syr i två lager. Försöka hitta ett grovt tyg att ha ytterst och ett grovt mot
kroppen (foder). Bomull är bäst. Du kan ta två tunna tyger och ha ytterst – tråckla ihop dem
och använd dem som om det vore ett lager tyg.
Håll rätt på delarna. När du klippt ut dem, lägg dem i två grupper numrerade så som de
ska sys ihop - en grupp vänster sida och en höger sida. Gör inget annat nu, gå inte och fika
med kompisarna, glo på Nalen-Janne i Big Baren eller nåt, utan sy ihop delarna en efter en:
höger sida ytterdel och foderdel, vänster sida på samma sätt.

Nu har du fyra stycken som ska sys ihop parvis. Har du planschetter? Bra då kör vi vidare.
Kolla så att sömmarna stämmer bra. Börja med höger sida. Lägg ytter/inner(foder) mot
varandra med rätsidorna mot varandra med fodret uppåt. Nåla ihop styckena mitt fram. Ta
fram planschetten och lägg den utmed kanten – 15 cm (sömsmån) från kanten egentligen. Rita
var hakarna sitter. Sy nu utmed sömslinjen mitt fram – hoppa över dina markeringar. Sy några
steg fram och back innan luckorna, annars kommer sömmen att gå upp (per automatik och
djävulskap). Jag syr sömmar två gånger med olika sömslängder – 2,5mm och 3,5mm. Det blir
starkt och bra. Passa på att sy ihop mitt bak också. En söm eller dubbelt – som du vill.
Pressa isär sömmarna. Vik rätsidorna utåt och pressa sömmarna platta.
Trä nu i planschetten i korsetthalvan och pilla ut hakarna ordentligt. Med blixtlåsfot, sy
utmed planschetten så tajt det går – akta nålen.

Sy ihop vänster halva mitt fram och mitt bak. Lägg ihop korsetthalvorna mitt fram och
markera på vänsterhalvan var hakarna sitter. Ta en syl och gör försiktigt hål i där du har gjort
dina markeringar – gör inte hål rakt igenom all lager! Pilla försiktigt in planschetten med sina
”pliggar”, se till att den sitter bra på plats. På samma sätt som ovan, sy fast med en söm tätt
runt om med blixtlåsfot.
Nu till kanalerna för korsettstålen. Notera att det inte finns angivet i mönstret var de ska sitta
men i sömmarna kan du gott sätta ett stål, ett på ömse sida av öljetterna och jag föreslår att du
sätter ett mitt på #4 Side back och på #3 Side front. Några metoder:
1. Du kan pressa sömsmånerna när du syr yttertygets delningssömmar mot sidorna och
sticka fast sömsmånerna med en söm ca 10 mm från ”skarvarna”. Då får du en kanal
att stoppa stålen i.
2. Du tråcklar ihop fodret och yttertyget så de inte glider i förhållande till varandra. Sy
genom båda lagren två sömmar ca 10 mm från varandra och skapa på så sätt kanaler,
var och hur du vill. Har du skenor av stålfjädrar kan du ha svängda kanaler (bra om du
vill ha kanaler över bysten).
3. Du fixar antingen speciella kanaler (band som är som en tub) eller klipper du ut i
kraftigt tyg remsor där du viker in kanterna och syr fast på insidan.

Vilken metod du använder beror på vilken typ av tyg du har och hur du vill att korsetten
ska se ut. Om du har skinntyg kör du variant 3 men syr fast banden på insidan av fodret innan
du syr ihop ytterlager och foder. Du har kanalerna på plats men inga fula sömmar.
Avslutning.
Trä i alla korsettstål. Sicksacka över och underkanten av
korsetten och bandkanta. Vik ut bandet till hälften och
nåla fast det på rätsidan kant i kant med korsettens över –
resp. underkant. Sy en sömn i bandets veck (det blir ca.

5-6 mm från kanten). Vik över bandet på insidan av korsetten och sy fast det med handsömn
om du inte vill ha synliga sömmar. I så fall viker du bandet dubbelt över kanten men ser till
att det finns mer band på insidan. Sy men en rak fin sömn från utsidan på maskin.
Banka i öljetterna – jag sätter mina med 15-20 mm avstånd. Jag använder Illustrator för att
göra en remsa med markeringar som ligger på jämna avstånd. Då kan jag ha 16, 17, 18, …
mm mellanrum utan problem.
Trä igenom snöret slutligen – räkna med 5 meter snöre – anoraksnöre är perfekt. Börja
uppifrån, men i mitten där midjan är trär du inte snöret i ”kryss” utan gör en loop och låter det
gå ner genom öljetten rakt nedanför där det kom ut. Knyt ihop längst ner. Varför? Strax …
Ta på dig korsetten. Se alltid till att den är uppsnörd. Centrerar den så öljetten sitter mitt
fram och se till att midjan sitter på rätt höjd. Knäpp planschetten – kan vara lite pilligt. Be
någon att snöra åt korsetten. Börja uppifrån och gå nedåt till midjan och gå sedan från
nederkanten och uppåt. Looparna du fick till när du trädde knyter du ihop. Det är i midjan du
ska dra in mest! Om så krävs kan korsetten snöras om när du gått in den en timme eller så.
Tyck att du är himla tjusig!.

