
Tutorial monsterficka 

 
Klipp ut framstycket på en tröja ca 3 cm längre än bakstycket och klipp den i två 

bitar där du vill ha monstrets mun. Klipp sedan ut en bit som är ca 2-3 cm 

längre än tröjans nedre del (här: den röda biten). Gör tänder eller något annat 

passande på mun-biten (sätt dem inte för långt upp för då hamnar de helt 

under dragkedjan och syns inte). Sätt ögon på den övre biten.  

Du behöver också en dragkedja som räcker över hela framstycket. Jag använder 

dragkedja på metervara. 

  



 

Lägg överdelen och mundelen aviga mot aviga. Sy ihop dem. 

 

  



 

Såhär ska det se ut när de är ihopsydda. 

  



 

Vik tillbaka mundelen under överdelen och ta fram dragkedjan. Jag tycker det 

är praktiskt att använda lim till den, men självklart går det även att nåla.  



 

Lägg dragkedjan räta mot överdelens räta. Sy en raksöm hela vägen över. 

  



 

Vik upp och sätt lim på den andra sidan av dragkedjan (eller plocka fram 

nålarna igen). 



 

Lägg underdelen med rätan mot dragkedjan och mot överdelen. Den nedre 

kanten på framstycket ligger nu längst upp medan den delen som ska sys fast i 

dragkedjan ligger ner mot dragkedjan. Sy fast underdelen i dragkedjan. 

  



 

  



Vik ner den nedre delen och vik fickdelen uppåt eller neråt (om du viker den 

neråt kan kanten på dragkedjan synas om du inte ser till att dragkedjskanten är 

uppåt när du syr sömmarna vid dragkedjan (se nästa bild)) 



 

Vik ner den nedre delen och pressa sömmarna lite. Sy sedan sömmar vid 

dragkedjan (jag skulle sytt lite längre ifrån på den nedre sömmen, men nu blev 

det inte så). 

  



 

Jag tog en lite för liten fickdel och fick förlänga den. Men om din del är 

tillräckligt lång är det bara att sy ihop fickan med framstycket nertill. Härifrån 

syr du ihop tröjan på vanligt sätt. Det kan vara bra att hålla lite koll på 

dragkedjan när du syr över den i sidosömmarna så den inte blir knölig eller 

glider isär. Lycka till! 

  



 

 


