
Showdans torsdagar 17.30 

Hej föräldrar! 

Den 11 maj kl 13.00 är det dansavslutning på tegelbruket. Eleverna kommer att göra 

Pocahontas numret och i och med det vara utklädda till indianer. För två veckor sedan 

samlade jag alla föräldrar som var på plats för att stämma av med kläder. Vi bestämde då att 

jag köper in tyg från föreningen och att alla av det tyget syr en enkel rak kjol. Är det någon 

som inte var med denna gång som känner att de inte klarar av att göra det så är det viktigt 

att ni meddelar mig så att vi kan stämma av med varandra. Det var flera som anmälde att de 

kunde sy två kjolar. I så fall behöver man ta mått på midjan samt längden till barnets knä. Till 

denna kjol ska eleverna ha ett svart linne.  

Nedan följer en beskrivning på hur kjolen kan sys, men fråga gärna om ni är osäkra: 

- Klipp ut ett bakstycke som är rakt och som räcker ner till knävecket. Bredden mäter 

du vad som går åt beroende på barnets storlek. 

- Klipp sedan ut ett framstycke som är rakt men kortare ner till knät. 

- Sy sicksack runt alla delar så att tyget inte repar sig. 

- Sy sedan ihop varje del från midjan och ca 25 cm ner, så att du lämna en slitz på båda 

sidor så att det går att röra sig. 

- Vik sedan in tyget i två steg så att du får en kanal upptill för att sedan trä in ett resår. 

- Det färgglada bandet som är med sys fast med sick sack ca 10 cm upp på kjolen 

- Det följer med några fjädrar och dessa ska sitta på varsin arm uppe vid triceps. Tag 

ett resårband svart knyt en knut i rätt storlek, fäst fjädrarna med hjälp av ståltråden 

som är med, linda några varv runt gummibandet så att fjädrarna står upp. 

Jag har med mig modell för detta så ni kan titta på kursen hur det ska se ut. 

 

Lycka till! Har ni frågor så stäm av med varandra eller med mig på kursen och meddela om ni 

inte kan sy så vi kan lösa det. 

Danshälsningar Camilla 


