Hur man syr ihop paneler – en ny metod.
(Obs beskrivningen gäller för en korsett som är hel i ryggen och med snörning i sidorna – ta
hänsyn till det när du läser instruktionerna, vilka är direkt översatta från det engelska
originalet)

Höger sida bak
Med avigsidorna ihop och markeringarna mot varandra, lägg ihop bakre
underarmsstyckena.

Med rätsidorna ihop och markeringarna mot
varandra, gör en ”sandwich” med bakre
underarmsstyckena mellan sidbakstyckena. Sy ihop.

Vänd ut sidbakstyckena. Pressa sömmen. Lägg
ihop med markeringarna mot varandra och
tråckla ihop.

Från yttersidan, sy en söm tätt intill sömlinjen (2 mm) genom alla
tyglager.

Med rätsidorna ihop och markeringarna matchande varandra lägg
sidbakstycket mellan mittbakstyckena. Sy ihop.
Vänd ut mittbakstycket. Pressa
sömmen. Matcha markeringar mitt bak
och tråckla ihop.

Från yttersidan sy en söm 2 mm från
sömlinjen genom alla tyglager.

Vänster sida bak
[Sys lika som ovan, hoppar över till det ”bittra slutet”]

Med rätsidorna ihop och markeringarna matchande varandra,
tråckla ihop vänster mittbakstycke - yttertyg - mot högra
tråcklade mittbakstycke av yttertyg och foder.

Med höger sida uppåt, rulla ihop vänster och höger underarm och
sidbakstycken till en rulle. Lägg dem som en sandwich mellan de
hoptråcklade högra bakstyckena och vänster foderbakstycke. Se till att
markeringarna mitt bak ligger mot varandra.
Sy mittbaksömmen genom alla fyra tyglager.
Se till att hålla delarna i rullen borta från sömmen.
Vik rullen ut-och-in och pressa sömmen. Från
yttersidan, sy en söm 2mm från sömlinjen genom alla tyglager.

Så långt sömnadsbeskrivningen.
Den här korsetten sys i tre stycken – ett bakstycke och två
framstycken och snörning i sidorna. De korsetter vi vanligen syr
består av en höger- och en vänstersida, och vi måste modifiera den här metoden lite.
1. Börja mitt fram. Lägg ihop högra mittframstyckena med rätsidorna mot varandra, men
yttertyget nedåt. Lägg planschetten över sömsmånen mitt fram med öglorna utåt.
Markera var öglorna sitter. Sy ihop sömmen mitt fram men hoppa över där öglorna ska
träs ut. Det är en vits att sy sömmen dubbelt med olika stygnlängder.
2. Pressa sömmen platt och vik ihop med avigsidorna inåt och pressa igen. Se till att
kanten är jämn och markeringar ligger mot varandra. Tråckla ihop.
3. Som beskrivs ovan sy nästa stycke på mittframstycket. Gör en sandwich av
mittframstycket och sidframstyckena på ömse sidor om det – räta mot räta. Sy
sömmen, vik ut, pressa och stick tätt intill sömlinjen.
4. Fortsätt tills du kommer till mittbakstycket.

5. Rulla ihop de delar av korsetten du sytt. Vik mittbakstycket runt rullen med rätsidan
inåt. Matcha markeringar och tråckla ihop mittbakstycket längs mittbaksömmen. Sy
mittbaksömmen. Dra ut korsetten och vänd ut mittbakstycket. Pressa.
6. Alternativt: pressa in sömsmånerna mittbak, vik gärna in mer av fodrets sömsmån. Sy
med en söm från utsidan, tätt intill kanten genom alla tyglager.
7. För att få till kanaler för korsettstålen är det nu bara att sy en söm på lagom avstånd
från delningssömmarna. Det går bra att lägga in stålen tätt intill sömmarna och med
blixtlåsfot försiktigt sy en söm så nära stålen som möjligt.
8. Det blir lite pilligt, men skjut in planschetten och dra ut öglorna genom hålen i
mittframsömmen. Se till att den ligger tätt mot sömmen och lås fast den genom att sy
en söm med blixtlåsfot tätt intill den. Akta nålen!

Det finns flera vinster med den här metoden. Dels slipper man problem med en ytterdel och
en foderdel som är olika långa. Sömmarna sys med två sömmar och blir starkare och man har
automatiskt en söm till kanalerna.
Det kan vara lite marigt att få planschetten på plats, men jag skjuter in den mellan fodrets och
yttertygets sömsmåner. Sedan nålar jag fast den och plockar ut nålarna innan jag syr över dem
med maskinen.

Lycka till!

