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Der er 26 opgaver i bogen. De er tænkt til at få dig i gang med at lave nye
sager ud af dit gamle stads. Opgaverne er markeret med stjerner, hvor 
er nemme opgaver og                   er sværere opgaver.

Læs vejledningen grundigt inden du starter på hver opgave, hvor et
“klip” det forkerte sted kan ødelægge T-shirten eller skjorten .... dog kunne
det selvfølgelig give et nyt og bedre “look” i den sidste ende. Husk, at påsyede
farverige bånd, blonder, knapper og elastikker giver dit tøj et andet og
anderledes udseende end før og giver farve til gamle brugte genstande.

Til dig fra mig

Jeg håber, at dine idéer vil vokse og blomstre i fortsættelse af opgaverne
i bogen. Giv ikke op, du kan klare det lige som alle andre. Det vigtigste
er at LÆSE VEJLEDNINGEN til hver opgave, inden du starter.

Er du “træt” af bogen - smid den ikke væk. Giv den videre til en anden eller
brug den til andre papiropgaver.

God fornøjelse.

Elín Arndís
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Information

* Du skal bruge symaskine, sytråd, nåle, opsprætterkniv og saks, når du
  arbejder på bogens opgaver.

* Tøjet i bogen kan sys både for børn og voksne. Størrelsen på hver
   genstand kommer an på, hvor stort genbrugstøjet er, som skal bruges
   til opgaven.

* Når du syr lapperne sammen, er det vigtigt at de ligger ret mod ret,
  med mindre andet bliver angivet i opgaven.

* Du bør læse instruktionerne til hver enkelt opgave, før du starter med
  at klippe og sy.

* Brug den grønne ring til hver enkelt opgave for at skrive dine egne
  idéer. Bagerst i bogen finder du blanke sider, som du kan bruge til at tegne
  og lave egne instruktioner.

* Denne bog er lavet for at give dig flere gode genbrugsidéer til dit
  klædeskab. Vær ikke bange for at ændre på tøjet, som du selv synes
  passer dig og din stil.

* Husk at tålmodighed er en dyd.

* Held og lykke.
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  1. Nederdel bliver til en kjole
  2. Halskæde
  3. Bluse bliver til en kjole
  4. Ballonkjole
  5. Jakke
  6. En kjole med flæsekant
  7. Ærmeløs kjole
  8. Bukser
  9. Patchworkkjole
10. Nederdel med lommer
11. Top uden stropper 
12. Denimtaske
13. Pudebetræk

14. Indkøbspose
15. Korte bukser
16. Halstørklæde
17. Ballontop
18. Skjortekjole
19. Bluse
20. Top med udringning
21. Kjole til de små
22. Bælte
23. Flæsekjole
24. Mærkater
25. Børnebukser
26. Nederdel

Opgaver
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1
Nederdel
bliver til
en kjole
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1
Nederdel
bliver til
en kjole
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Din lange nederdel kan uden tvivl blive til en dejlig kjole. Brug bælte
til kjolen eller giv den lov til at �agre løst rundt om benene. Du kan vente
med at klippe kjolen i længden til efter, du er færdig med at sy den. Få
en veninde til at hjælpe dig med at markere, hvor der skal klippes.
Husk, når du sætter dig, hæves kjolen altid en smule op på bagen.

1 lang nederdel

1. Klip linningen af på nederdelen som vist på tegning (a).

2. Klip lynlåsen af på den ene side af nederdelen og spræt sømmen op
lige langt ned på den anden side, som vist på tegning (b).

3. Klip en halsudskæring. Her kan det være smart at bruge en gammel 
T-shirt til at måle op efter, hvor halsudskæringen er en, du er glad for. 
Klip ikke for meget på én gang, så halsudskæringen bliver for stor. 
Se tegning (c).

4. Hvis nederdelen er dobbelt, dvs. med forstof, sys forstof og
nederdel ret mod ret både i halsen og ærmeåbninger.

5. Vend kjolen på vrangen og sy skuldersømme som vist på tegning (d).
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(a) (b) (c)

(d)
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2
Halskæde
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Denne kæde er �ettet sammen af jerseystofrester. Det bliver også meget 
�ot at klippe strimler af gamle farverige T-shirts og �ette dem sammen 
til en halskæde. Mange �etninger giver en �ottere stil og hvis du bruger 
�ere farvekombinationer, bliver halskæden unik. Fletningen kan også 
bruges som bælte.

T-shirts i forskellige farver
eller rester af jerseystof

1. Klip T-shirten så der dannes 3 cm strimler som vist på tegning (a).

2. Flet strimlene hårdt sammen, for det giver det bedste resultat. Du kan
bruge metoden på næste side, når du �etter strimlerne eller brug en
en anden �ettemetode, som du kender, fx vennebånds�etning.

3. Sy enderne sammen, så det bliver til en cirkel.

4. Det er smukt at sætte �ere �etninger sammen til en halskæde som vist
på billedet på forrige side.
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(a)
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3
Bluse
bliver til 
en kjole
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Syning af denne kjole indebærer, at man måler skuldrene på dem, der
skal bruge kjolen. Det er også muligt at bruge skulderbredden fra en 
T-shirt i den rigtige størrelse. Der skal også måles halsudskæring eftersom 
den formentlig er mindre end på den bluse, der bruges.

1 bluse (bluse med mønster er et godt valg)

satin- eller bomuldsnor

1.  Klip ærmerne af trøjen som vist på tegning (a).

2.  Mål halsudskæringen og sy sammen på vrangen, således at det
passer med målet, som vist på tegning (b). Her syr du også de nye
skuldersømme.

3.  Klip fra skuldren og igennem hele trøjen (A-snit) som vist på tegning (c).
Husk at måle fra halsudskæring til ærmeåbningen på en T-shirt eller bluse, 
som passer barnet. Regn med disse målinger, når du klipper fra skuldren.

4.  Klip ærmer som vist på tegning (d).

5.  Sy rynkespor 1 cm fra den øvre kant på ærmet, som du lige har klippet. 
Se tegning (e).

6. Sy ærmerne på kjolen som vist på tegning (f ) ret mod ret. Vend kjolen
på vrangen og sy den sammen i siderne. Hvis du har lyst, kan du trække
satinsnor igennem kjolen med en sikkerhedsnål og binde en sløjfe.

      

Rynkee�ekten kan 
laves i hånden

eller ved at sætte 
symaskinen på stor søm 

– træk i enderne på tråden 
og sto�et får rynket 

kant.




