Figurerna på rätt håll på mudden! / Lena Svensson Små Änglar
Det kan vara lite knepigt att få figurerna/mönstret på rätt håll när man syr i muddar i ärm, ben o
midja. Man måste tänka till lite innan man syr för att slippa sprätta upp. Här kommer lite tips på hur
du ska göra så behöver du inte tänka lika mycket iaf.
1) Sy ihop dina muddar o vik dem dubbla. Du ska vända dem med rätan (den sida du vill se)
utåt, så du ser den.
Vilken är då rätt? Jo så här är det. På ärm o ben ska figurernas ”uppåt” vetta mot den öppna
osydda sidan på mudden. De ska ha den öppna sidan upp mot huvudet på personen som
bär dem när de är påsydda.
I midjan ska det va tvärtom , då ska figurerna vetta mot den stängda sidan. Den sidan är ju
upp mot magen o huvudet på den som bär plagget.

2) Tycker du att den ena halvan av muddens figurer är bättre placerade eller dylikt o vill att den
sidan på mudden ska vara fram på plagget så kan jag tipsa om hur du gör för att inte behöva
stå o vända o vrida när du ska sätta fast den i plagget.
Vik sömnsmånen framåt i mudden - då vet du att det är det som ska ligga mot framsidan på
plagget. På bilden är framåt där jag har min hand.
Jag limmar alltid sömnsmånen i de ihopsydda ärmarna/benen bakåt så när du ska sy fast
hamnar sömmarna i ett fint kryss o limmar du lite med så sitter det fint fast. O du sätter inte
mudden på fel håll.
Men, som sagt, sömnsmånen i din mudd ska va framåt om du vill ha en speciell sida på
mudden på framsidan av plagget.

3) Nu tar du plagget som ska muddas (på bilden är det en midja). Du ska ha det ut o in. Då har
du rätsidan inåt. Tänk alltid räta mot räta när du ska mudda med mönstrad mudd. Ta din
preparerade mudd o stoppa in den i hålet. Figurerna du ser nu är avigsidan av mudden – när
du vänder upp mudden kommer de att vara upp o ner, men det är inne i plagget så det gör
inget. Andra sidan är rätt!
Lägg sömnsmånerna mot varandra om du har en ärm eller ett ben. I midjan föredrar jag att
sätta sömmen mitt bak. Men det gör du som du vill. Sy fast.

4) Vänd rätt o voila – figurerna sitter på rätt håll!

