Silkekjole
Af to silketørklæder kan man lave en
sommerkjole til bikinien. Silken er malet med
dampfikseringsfarve, klippet til og syet
sammen.

Inspiration: 11294
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Silkemalingsrammen samles: To sæt
sider á 120 cm samles til en ramme.

Elastikker sættes i krogene og monteres
på rammen ved øverste kant.
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Krogene fæstnes til silken. Rammen
spændes efter så silken er stram.

Hvis man pensler silken med vand først,
er et lettere for farven at løbe ud uden at
tørre for hurtigt, og derved danne
skjolder/kanter.
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Når man skal farve to stykker silke, er det
en god ide at tælle farvedråber i samme
mængde vand. Farven er her fortyndet
meget. Tilsæt evt. mere farve
efterhånden.

Med ufortyndet farve males en blomst i
det ene hjørne af den våde silke. Man
kan trække bløde linier mod modsatte
hjørne.
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Når bunden er tør, males prikker i midten
af blomsten. Brug lilla farve helt
ufortyndet.

Kronbladene optegnes evt. med vand.
Derved forskydes farven og markerer
formene.

9

10

Silken pakkes ind i bomuldstof. Silke må
ikke røre silke. Derefter pakkes stoffet ind
i stanniol, og lægges på fx en sten, i en
stor gryde med lidt vand. Inden der
kommer låg på gryden, lægges et
håndklæde imellem for at opfange
kondensvand. Silken fikseres i 1½ - 2
timer, hvorefter det skylles og stryges.

De tre hjørner klippes af. Se tegning.
Stropper klippes af rester. syes sammen ,
vendes og stikkes. På ryggen klippes ca.
10 cm. ned, og der syes en rullekant: Fold
ca. 2-3 mm. om, sy et lille sting ved
begge kanter. Træk i tråden efter nogle
sting og kanten ruller.
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Siderne syes sammen. Der laves læg, så
omkredsen passer. Der klippes og
skæres skråbånd af rester. Syes fast på
forsiden og vendes om på vrangen og
stikkes fast i hånden.

Der syes en trens ved åbningen bagpå. 2
rhinsten limes sammen og syes på som
knap. Rhinsten syes på foran.

