
 

 

Tutorial 

Body med fuskomlott  



Body med fuskomlott 

 Klipp ut delarna. Två delar till framstycket, ett bakstycke och två ärmar. På mönstret 

finns små streck framme vid bröstet. Dessa är för dig som vill mönsterpassa när du 

klipper ut bodyn. Lägg bara mönstret med strecken mot varandra så vet du att de 

hamnar rätt. 



 

 Kanta ärmarna nu eller sedan när de är fastsydda i bak- och framstycken. 



 

 Sy ihop raglansömmarna. 



 

 Om bodyn ska dekoreras med spets är det bra att sätta fast den nu. Sy med 

trestegssicksack.  

 



Sy ihop från ärmarna och neråt.  

 



 Under ärmen: Lägg den övre sömmen mot pressarfoten och den undre från. På så 

sätt glider inte sömmen iväg lika lätt (blir ett snyggare ”kors” då). Räta ut tyget lite så 

”svängen” under ärmen blir rakare och det blir lättare att sy.  

 



Nu börjar det likna en body :) 



 

 Lämna öppet nere vid ena benet. Där börjar och slutar kantningen.  



 

 Kanta hela vägen runt.  



 

 Dags att avsluta kantbanden. Först en raksöm över. Jag sy även ner till ol-sömmen.  



 

  Klipp bort den ena flärpen.  



 

Lägg den långa flärpen över den avklippta och sy en raksöm över. Klipp av överblivet 

kantband.  



   

 Efter kantbanden sy gärna en förstärkt raksöm under ärmarna för att göra sömmen 

starkare 



 Snart färdig! Dags att knappa!  



 Sätt alltid översta och nedersta knappen först. Sätt ena delen, hanen, i tången. Sätt 

knappen där du vill ha den. Om knappen är mönstrad - se till att den hamnar åt rätt 

håll.    



 

 Sätt tången över knappen. (Tygbitarna i tången är för att de vita pluttarna ska sitta 

lite hårdare). Kläm åt.  

 



 Lägg ut övriga knappar på jämnt avstånd från varandra. Max 5 cm mellan 

knapparna, annars riskerar bodyn att glipa.  

 



 Nästa steg. Precis som tidigare – börja med översta och nedersta knappen. Lägg  

bodyn som du vill ha den och tryck till.  

 



 Så att det blir ett märke där honan ska vara.  

 



 Sätt den taggiga ringen där den ska vara och honan i tången. Sätt tången över ringen 

och tryck till. Efter översta och nedersta knappen är fastsatta – sätt någon av 

knapparna i mitten så att det inte blir ojämnt/bubbligt. Knappa sedan grenen.  



 

 Titta, en färdig body! 

 



 Alla knappar på plats! :) 


