
Tutorial Tiny Tee body/onesie 
Den här bodyn går att sy med två olika sorters knäppning på axeln. Först visar 

jag den snabba varianten och sedan den som kräver lite mer tid och att du 

använder mellanlägg för att knapplisten ska hålla. På slutet finns en beskrivning 

för den långa ärmen. 

 

Om du vill ha kantband i knäppningen gör du såhär. Klipp ut delarna mot vikt 

kant. Du behöer inte klippa ut de extra bitarna för flärparna utan vik mönstret 

dubbelt och vik in det överflödiga på ena axeln medan du klipper. 



Lägg fram- och bakstycket på varandra och runda det ena hörnet något.



 

Sy ihop axeln som inte har rundade hörn vid halsen. 



 

Kanta sedan från ena sidan, runt halsen och hela vägen ut på andra sidan. 





Sätt lite lim eller nåla ihop längst ut på kanten vid ärmen.



 

Klipp av kantbanden som sticker ut. 



 

Kanta ärmarna. Om du vill sätta mudd-ärmar istället så gör det efter att du sytt 

sidosömmarna. 



Sy sidosömmarna. Lämna lite öppet nertill på ena sidan för att kunna börja och 

avsluta kantningen nånstans.  

 



 

Kanta nertill. 



 

Avsluta kantbanden. Förslag på hur du kan göra finns i tutorialen som heter 

”avsluta kantband” på halllonsmuladeisgn.wordpress.com. 

 

 

 



Sätt knappar. I denna storlek tyckte jag att det blev bra med två knappar både 



upptill och nertill.

 

Färdig! 

 

 

 

 

 

 

  



Vanlig knäppning



 

Rita av och klipp ut mönsterdelarna. Det är viktigt att båda mönstren läggs på 

samma sida av tyget. Väljer du ex att lägga dem på rätsidan så ska båda ligga på 

rätsidan OCH med rätt sida upp på mönstret. Skriv därför gärna något på 

mönsterdelarna – tex fram och bak samt mellanlägg – så ser du att mönstret 

ligger åt rätt håll om texten ligger så du kan läsa den på båda delarna. 

Det som är markerat med små streck längst upp på flärparna är där 

mellanlägget ska strykas fast. 



 

Vi börjar med mellanlägget. Lägg dem med texten åt rätt håll på den sida som 

är lite blankare (den som ska fästas mot tyget). 



 

Klipp ut. 



 



Lägg mönsterdelarna med texten uppåt om du klipper ut på rätsidan och vill ha 

knäppningen på barnets vänstra axel. 

 

Klipp ut alla delarna inklusive delarna för ärmar om du vill ha dessa på bodyn. 



 

Stryk fast mellanlägget.  



 

Vik ner 2 cm och pressa så det blir ett veck. 



 

Om du har en overlock kan du sy en söm längst ut på flärparna. Det är inte 

nödvändigt dock. 



 

Sy en raksöm eller med covern för att fästa den vikta kanten. 



 

Kanta halsen, 



 

Sätt lite lim eller nåla ihop knapplisten. 



 

Sy ihop sidosömmarna. 



 

Om du vill kanta ärmen så lämna lite öppet under ärmen, eller kanta innan du 

syr ihop sidosömmen. 



 

Dags att sy ihop ärmmuddarna. Vik längsmed trådriktningen. 



 

Sy ihop . 



 

Vik. Se till att neråt (fötter, glasspinnar, blomstjälkar etc) är neråt på mudden så 

som mudden till vänster på bilden. 



 

Vik den andra mudden. 



 

Stoppa in mudden så att de råa kanterna hamnar utåt och sömmen på mudden 

ligger neråt mot sidosömmen. Sy runt. 



 

Vik in kantbanden vid halsen och sy en söm nära kanten. Klipp av resterna av 

kantbandet på baksidan. Kanta även nertill och avsluta kantbanden (se separat 

tutorial på hallonsmuladesign.wordpress.com). 



 

Färdig! 

  



Lång ärm 

 

De här bilderna visar hur du sätter en lång ärm på en tröja. Principen är 

densamma för en body, men istället för att sy ihop båda axlarna kanske du 

väljer att göra en knäppning på ena axeln. 



Klipp ut mönsterdelarna. Sy ihop axelsömmen på ena sidan och sy knäppning 

samt kanta halsen innan det är dags att sy fast ärmen. 

 

  



Lägg ärmen räta mot räta med bodyns ärm. 

  



Sy fast ärmarna. 

  



Kanta ärmen om du vill göra det. Den här bodyn ska fållas. Sy sidosömmen.  

  



 

Fålla, sätt mudd eller avsluta kantbanden. 

Färdig! 

 

 


