
  



Klipp ut alla delarna till klänningen. Kom ihåg att klippa ut remsor med mellanlägg till knapplisten om 
du ska ha knäppning bak alt till mellanlägg till hela infodringen för att göra infordingen mer stabil. 
Här har jag även valt att sy krage på klänningen så om du inte vill ha det går det bra att hoppa över 
några steg i tutorialen.  

I små storlekar rekommenderas någon form av knäppning. Antingen bak, som på mönstret, eller på 
axeln (finns bra bekrivningar på nätet för detta och går även att kika på tutorial för cutiepiebodyn). 

OBS! Glöm inte sömsmån i halsringningen om du ska sy med infodring. 



Stryk på mellanlägg/Vlieseline på infodringen bak (där knapparna ska sitta). Alternativt på hela 
infordingen. 



Sy ihop axelsömmarna på infodringen och på klänningens överdel. 

 



Sy eventuellt kanten som inte ska sy fast i klänningens överdel.  



Om det inte ska vara någon krage på klänningen så läggs infodringen som på bilden, nålas fast och 
sys på samma sätt som med kragen.  

  



Klipp isär och runda det bakre hörnet på kragen om det ska vara knäppning bak. Glöm inte att klippa 
med sömsmån.  

 

 



Sy ytterkanterna på kragen. 

 



 

Vräng kragen och pressa den. 



 



 

Lägg kragdelarna lite omlott mitt fram. Detta eftersom en del av kragen försvinner i sömsmånen och 
det annars blir en glipa mellan dem.  



Nåla fast infodringen över kragen.  

 

OBS! Om du har mellanlägg på hela infodringen är det viktigt att du har infordringen uppåt när du 
syr. Detta för att förhindra att det blir veck i det stretchiga tyget. De stretchiga ska alltså vara ner mot 
matartänderna. 



Sy halsringningen. 



Nåla infodringen till kanten på öppningen bak och  sy fast. 



 

Vräng den rätt så att den ser ut såhär på insidan.  



 

Sy eventuellt fast infordingens axelsöm med överdelens axelsöm för hand för att förhindra att den 
viks ut. 



 

Sy en stickning under kragen för att hålla den på plats. Även om du syr utan krage kan det vara fint 
med en söm längs upp för att hålla infodringen på plats. 



 

Lägg knapplisten omlott ca 1,5 cm och sy en söm nertill för att hålla den på plats. 



Rynka kjoldelarna var för sig med rynktrådar och sy fast dem i fram- och bakstycket 



Lägg ärmen räta mot räta med ärmhålet och sy fast. 



 

Sy sömmen från ärmen ner till kjolkanten. 



 

Glöm inte att plocka bort rynktrådarna. 



 

Fålla och sätt knappar bak. Ca 5-6 cm mellan knapparna är lagom. 

  



 

Sy ena axeln om du ska kanta, båda om du ska ha mudd i halsringningen. 

  



 

Kanta halsen och kanta ärmarna om du inte ska ha mudd där. 

  



 

Sy ihop den andra axeln och avsluta kantbandet t.ex. genom att göra som i 
tuten som heter ”Avsluta kanband”. Finns på bloggen. 

 

 


