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Sy nederdele Signe Eriksen Hent PDF Forlaget skriver: ”Sybogen” er en praktisk guide til at sy sine egne
nederdele. Bogen kommer ind på alle de vigtige elementer som stofvalg, valg af størrelse, tilretninger af

pasformen og syteknikker.
I udførlige trin for trin guides bliver læseren holdt i hånden gennem processen, så man roligt kan kaste sig ud

i at sy sine egne nederdele og vide, at de sidder godt – selv hvis man aldrig har syet et stykke tøj før.
Billederne i bogen er holdt i en skandinavisk stil, og der er mange af dem. Alle trin i syvejledningerne er

understøttet af billeder, og derudover er der billeder til inspiration til især stofvalg.

Signe Eriksen og Maria Fabæch Moesby står i dag bag tre populære danske syblogs og den eneste danske
online syklub - Sysiden. Signe er skrædder og underviser øvede syere i syning og mønsterkonstruktion. Maria
er mønsterdesigner med eget mønstermærke og underviser begyndere og let øvede i syning og tilretning.
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