


 Rita av och klipp ut mönstret (OBS! Det är samma storlek på benmudden till 
prematurstorlekarna stl 36/38 och 40/42). De större storlekarna har ett 
alternativ med knäppning mitt fram och då klipps den stora mönsterdelen till 
framstycket längs med mittlinjen och läggs ca 5mm mot vikt kant alt. Klipps ut 
med 5mm sömsmån där knapplisten ska vara. Från stl 98 finns inte alternativet 
sned knäppning. 



 Klipp ut delarna. Två av ärmarna (klipp dem samtidigt räta mot räta) och två av 
benmuddarna. 



 Sy ihop raglansömmarna. Dvs ärmarna i fram- och bakstycket. Den högre delen 
på ärmen ska vara mot bakstycket. 



 Kanta ärmar och knapplist/hals (om du vill dekorera med spets så sy fast den 
först med trestegssicksack innan du kantar). 



 Sy ihop sido-och grensömmarna. 



 Limma, nåla eller sy en raksöm över knapplistens kantband längst ner i 
benslutet. 



 Sy ihop muddarna och vänd dem rätt. 



 Lägg mudden i benet med de råa kanterna utåt. 



 Sy ihop. 



 Dags att fixa kantbanden. Jag limmar först så att de blir jämna. Sy en söm rakt 
över kantbanden. 



 Så ser det ut. 



 Klipp bort ena flärpen. 



 Vik den andra över. 



 Sy över från rätsidan. 



 Såhär ser det ut då. 



 Klipp bort den långa flärpen. 



  Vänd heldressen. 



 Knappa den. Färdig! 
  



 

Vik muddarna i trådriktningen. 

 

Vik i trådriktningen och sy ihop. 



 

Vik mudden dubbel. 

 

Stick in mudden i ärmen. Se till att sömmen på mudden ligger mot ärmens söm.  



 

Sy runt och vräng plagget. 

 



 Klipp bort ficköppningen från framstycket. 



Dela på mitten. 
 



    Kanta eller mudda ficköppningarna. 



Klipp ut fickdelen. Sömsmån i ytterkanten (längst till vänster på bilden). 



 
 
 



   
    Lägg fickdelen på och dra sedan försiktigt bort mönstret under. 

 
Limma eller nåla fast fickdelen.   



  

 
Gör likadant på båda sidorna. 



 
Sy dekorsömmar på kanten runt fickdelen. 



   

 
Sy sedan ihop dressen. Hur det går till kan du läsa mer om i tutorialen för 
baggydress!



 

Sy ihop från nacke till panna på fodertyget och yttertyget på huvan. Se till att plagget är 
ihopsytt i halsen, dvs att axel/raglansömmarna är sydda. Lägg fodrets rätsida mot jackans 
avigsida. 



 

Yttertygets rätsida ska ligga mot jackans rätsida. Nåla ihop de tre lagren och sy ihop.  

 



 

Stoppa in fodret i yttertyget. Nu är huvan och resen av plaggen redo för att kantas. 

 



 

OBS! Bilderna är på en jacka, men principen är densamma för baggydressen. Börja med att 
klippa ut delarna som behövs. Kom ihåg att lägga framstycket 4 cm från vikt kant/eller lägga 
till 4 cm mitt fram på varje sida. 

 

Knapplist: Klipp en remsa på ca 3 cm med vlieseline/mellanlägg pressa fast längst ut mot 
öppningen.  



 

Vik in 3 cm och sy dekorsömmar för att fästa de invikta kanterna. Lägg dem omlott nertill när 
du syr ihop grensömmen. 



Denna mönsterdel finns endast från stl 98 

 

Halsmudden: vik dubbel på längden.  

 



Nåla fast den i halsöppningen. Låt gärna spetsen hamna lite utanför öppningen eftersom en 
del av den försvinner i sömsmånen.   

 

Nåla fast kragen, först i sidorna och sedan resten medan muden sträcks. 

 

Sy fast  halsmudden. 



 

Sy en liten stickning (raksöm) för att sy fast sömsmånen, närmast jacköppningen, eller sy en 
stickning hela vägen runt. 

 

 


