
Bodyklänning med kuvertringning 
 

 
Klipp ut mönsterdelarna. Om du använder dig av det vanliga 

kuvertbodymönstret och har köpt kjolen som tillägg måste du förlänga 

mönstret på fram och bakstycket med ca 1,5cm (de röda strecken). Du som vill 

använda ditt bodyklänningsmönster för att göra en vanlig body ska ta bort 

sömsmånen från mönstret och sedan sy enligt tuten för kuvertbody. 



 Sömsmån överallt där plagget ska sys ihop. Inte där det ska kantas, som här vid 

halsöppningen. 



 På bakstycket finns en markering. Klipp ett litet jack där. 



 Klipp ut kjolen mot vikt kant. Två delar. (OBS! På bilden har jag mönstret innan 

det slutgiltiga, du ska INTE vika mönstret dubbelt). 



 Klipp ut ärmarna (jag gjorde korta). 



 Kanta längst upp på fram- och bakstycket. Lägg framstycket på bakstycket. 

Framstyckets kantband ska hamna precis under jacket på bakstycket. 



 
Om du har en limpenna så plocka fram den nu. Annars går det bra med nålar. 

Limma längst upp på framstyckets flärp. 



Och längst upp på insidan av den bakre flärpen och vik den över. Det går också 

bra att vika och nåla fast flärparna. 



 Såhär. 



 Limma eller nåla där kantbanden möts. 



 
Gör likadant på andra sidan.



Se till att ha ett jack mitt på ärmkullen. Det ska passas in mot jacket på 

bakstyckets flärp när du sedan syr fast ärmarna. 

 



 



Sy sidosömmarna.



 

Lämna lite öppet längst ner på sidosömmen eller sprätta upp någon cm. Det är 

här du börjar och avslutar din kantning. 



Kanta runt.



 
Sy sidosömmarna på kjolen.I



 

Innan fållning, sy ett varv runt med overlocken och lite för hög trådspänning på 

vänster nål så drar tyget ihop sig lite. Alt. Sy en rynktråd runt om du syr med 

vanlig maskin. Den gör att det blir lite enklare att fålla.  



 

Fålla. 



 

Nu är det dags att klippa itu bodyn. Du kan använda mönstret som mall eller 

bara  klippa 2-3cm under ärmen.





 

Vänd underdelen ut och in. 



 

Stoppa in underdelen i överdelen. Den långa flärpen mot överdelens bakstycke. 



 

Vänd kjolen ut och in och trä den över de andra delarna. Passa in 

sidosömmarna. Nåla ihop de tre lagren. 



 

Sy ihop.   

Sy ihop kantbanden på ärmar och i bodyunderdelen. I tuten för den vanliga 

kuvertbodyn finns bilder på hur jag gör. 



 

 

 

 

  



Avsluta kjolen med spets 

 

Sy ihop sidorna.  



 

Lämna en bit längst ner osydd eller sprädda några cm. 



 

Lägg spetsen mot kanten (den raka sidan neråt). 



 

Sy fast den. 



 

Vik ner spetsen. 



 

Sy en raksöm över spetsen och en bit ner på kjolen. 



 

Klipp av den ena flärpen. 



 

Vik den andra över. 



 

Sy fast den övervikta flärpen med en raksöm och klipp rent. 



 

Sy en raksöm hela vägen runt.  



 



 


