
  



Detta mönster går att kombinera med överdelen till Don’t grow up pants.  

 

Klipp ut delarna. Kom ihåg att lägga mot vikt kant där det står samt att välja om 
du vill ha en kjol med mycket eller lite mindre rynk. Bestäm också om du vill ha 
med eller utan hängslen. Glöm inte att göra små markeringar på midjemudden 
där hängslena ska fästas. 

 



Vik hängslena så långsidorna möts och sy ihop. 



 

Lägg sömmen mitt på. 



Sy över kortsidan och vräng sedan hängslena rätt. 



 



 

Vik midjemudden dubbel i trådriktingen och sy ihop. 



Vik mudden så att sömmen hamnar intåt och inte syns. 



 

Det går att rynka kjoldelarna på olika sätt: 

1. Var för sig och sy ihop (se till att de passar till midjemudden innan.  
2. Sy ihop ena sidosömmen innan rynkning och ihoppassning med mudden 
3. Sy ihop båda sidorna och rynka den. 

Viktigt att tänka på när det gäller denna kjol är att den har mycket rynkor och 
kan vara svår att rynka på ol. Sy gärna två rynksömmar med vanlig maskin med 
en pressarfots avstånd för att få jämnare rynkor. Se beskrivning längre ner i 
denna pdf. 



 

Se till att kjoldelen och mudden går att få ihop. 



 

När kjoldelen är anpassad och ihopsydd i båda sömmarna ska mudden läggas in 
i kjoldelen. Räta mot räta. Se till att sömmen på mudden är mitt bak.  



 

Sy runt. 



Lägg hängslena vid markeringarna.



 

Nåla fast dem. 



 



Vik in mudden och hängslea så att det går att sy fast dem i sömsmånen mellan 
kjolen och mudden.7

 

Vik upp dem och se till att allt ligger slätt och fint innan du syr fast hängslena. 



Ja valde att sy för hand eftersom jag inte ville ha några dekorationsknappar 
framtill. Men det går såklart bra att sy på maskin om man vill det. 



Sy några stygn längst upp också. 



Vik upp och fålla nederkanten på kjolen. 



 

Lägg ihop hängslena mitt bak och sy fast dem ungefär mitt på mudden eller 
lägg dem mer i kors om så önskas. Det är snyggt att dekorera med tex en knapp 
eller en rosett för variation. 



 

 



 

På en sån här kjol med mycket rynk och midjemudd väljer jag att först sy ihop 
ena sidosömmen. 



Rynktråd är helt enkelt raksöm sydd med långa stygn och ibland lite lösare 
trådspänning. Sy två sömmar med en pressarfots avstånd från varandra. 



Dra i BÅDA trådarna samtidigt. Jag drar oftast i övertråden, men det viktiga är 
att du drar i samma tråd hela tiden, annars låser den sig. 

När det är ett långt stycke som ska rynkas mycket så är det lättare att dra från 
ena hållet först och sedan från andra hållet. 



Fördela rynkte jämnt och se till att den är anpassad till mudden.  

OBS! Se till att den rynkade delen ner mot matartänderna när du syr. Annars 
finns risken att pressarfoten flyttar på rynkorna och gör dem ojämna. Gäller 
speciellt om du inte har någon övermatare på din maskin. 



 

Sy ihop andra sidan, lämna dock en liten bit längst upp om du syr med ol så att 
inte trådarna kapas. Sy ihop den biten med vanlig maskin. 

  



 

Lägg mudden räta mot räta i kjoldelen, nåla och sy runt. Nu är det bara att 
sprätta bort rynksömmarna så är kjolen färdig. 



Här är en variant med Don’t grow up som överdel.  

 


