
Tutorial snurrklänning 
I mönstret finns två olika längder på kjolarna. En kort och en längre. Det finns 

även två olika överdelar. En kortare/högre och en längre/lägre. Det finns även 

tre olika sorters ärmar. En lång, en kort och en kort rynkad. Du kan även välja 

att göra helt utan ärmar genom att klippa ut ärmhålet utan sömsmån.  

Delarna kan kombineras på följande sätt: 

Kort överdel + kort kjol med eller utan ärm 

Kort överdel + lång kjol med eller utan ärm 

Lång överdel + kort kjol med eller utan ärm 

Lycka till! 



 

Klipp ut två kjoldelar mot vikt kant eller en stor cirkel (se separat tutorial). Klipp 

ut överdelar och ärmar (om du vill ha det). 



 

Här ligger tre varianter. Den till vänster är den som visas här i tutorialen men 

alla varianter sys ihop på samma sätt. 

 



 

Sy ihop ena axelsömmen. 

 



 

Kanta halsen. 



Sy ihop andra axelsömmen. Om du inte ska ha ärmar på klänningen så kantar du ärmhålen nu. 

  



 

Kanta ärmarna. 

 

 

  



 

Dags att montera ärmen i ärmhålet. För att underlätta, markera mitt på ärmkullen med ett litet jack 

eller ett streck. Det ska ligga mot axelsömmen. 



 

Sy sedan ihop ärmen med ärmhålet. 



 

Sy sidosömmarna och avsluta kantbanden (finns separat tutorial). 

  



 

Sy ihop kjoldelarna.  

  



 

Lägg överdelen räta mot räta med kjoldelen och sy runt. Se till att passa in sidosömmarna mot 

varandra (om du har sömmar på kjoldelen) och att tyget är trådrakt mitt fram och mitt bak. 

 



 

Du kan fålla eller sätta spets på klänningen. Här visar jag hur man kan sätta fast spetsen. Öppna upp 

lite längst ner i sidosömmen. (klipp ett litet jack om du har en kjol utan sömmar). 

  



Lägg spetsen/brodyren räta mot räta med den råa kanten mot kjolens nedre kant. Sy runt kjolen. 



 

 



 

Vik sedan upp spetsen/brodyren som på bilden. 

  



 

Sy en raksöm över. 





 

Klipp bort den ena flärpen och vik den långa flärpen över den avklippta. 



 

Sy en raksöm över. 



 

Klipp av den långa flärpen. 



 

Sy en söm runt hela kjolen för att hålla spetsen/brodyren neråt. Färdigt! 









 

 

 

 


