
  



Lollitop kan sys på flera olika sätt. Linnet med vanlig och brottarrygg är grunden. I mönstret Lollitop 
pick and mix finns sedan olika alternativ att välja på. Här visas några sätt att sy ihop de olika 
varianterna på. Det korta linnet med volang är kort, dvs. magen kan synas. Om du inte vill att magen 
ska synas utan vill ha den längre så bör överdelen förlängas ca 7-10 cm. För en längre volang, lägg till 
för fåll.  

De flesta varianterna sys ihop på samma sätt fram till fållningen. Här kommer  beskrivningen på 
baslinnet. 

 

Klipp ut delarna. Välj vanlig rygg eller brottarrygg. 

  



Lägg fram- och bakstycket räta mot räta. 

 



 
Sy ihop ena axeln. (Om du ska sätta mudd syr du båda och klipper ut en remsa som är ca 80 procent 
av halsens omkrets). 

  



Kanta halsen.



Sy ihop axeln. 

  



Kanta ärmhålen.



Sy sidosömmarna. Såhär långt är det samma för alla linnen, utom de med volang (se separat 
beskrivning längre ner). 



 

Fålla linnet nertill. 

  



Dags att avsluta kantbanden. Lägg dem kant i kant med varandra. Sy en raksöm över (se till att fästa 
sömmen).



Klipp bort den ena kantbandsbiten. 



 
Vik den andra över. 



Sy en till raksöm över kantbandet för att fästa.





Klipp av den biten som sticker ut. Färdigt! 

  



                     

 

  





 

Lollitop som klänning. Sy linnet enligt beskrivning ovan, fålla dock inte. 



 

Lägg kjoldelarna räta mot räta och sy ihop. 



Lägg in överdelen i kjolen. 



 
Överdelen är lite mindre så det är viktigt att fördela tyget så det inte blir bubbligt någonstans. Dra lite 
lätt i tyget och nåla fast det. 



Sy runt.



 

Vik upp ca 2 cm och fålla. 

  



 

Färdig! 

  



Med volang

Denna sys ihop på ett lite annorlunda sätt än klänningen. Tänk på att det korta linnet är kort och lägg 
till på längden om det önskas. 



 

Börja med att rynka volangerna så att de längdmässigt passar på linnets fram- och bakstycke. 





 

Nåla fast volangen räta mot räta med fram-/bakstycket. 



Härifrån sys linnet ihop på samma sätt som baslinnet. 



 

  



Fålla det utställda linnet

Klipp bort den lilla triangeln längst ner. 



Lägg fram- och bakstycket räta mot räta. 

  



Sy ihop. 

  



Vik upp. 

  



 

Sy runt. 

 


