
 

Här beskriver jag hur du syr en body med huva och osynlig knapplist.  

Pga filens storlek är den uppdelad. Du måste läsa del 1 för att få en beskrivning 
av hur du syr ihop hela bodyn. 

 

  



 

Klipp ut delarna. Delen för huvan har en liten sväng framtill som du inte får 
glömma. Det är för att huvan ska räcka för att ligga omlott i knäppningen. 



 

Stryk vlieseline på baksidan av knapplisten. Sy gärna runt kanterna med overlock 
eller sicksack så att det sitter fast ordentligt. Rita ett streck 2 cm in från ena 
kanten. Lägg  knapplisten mitt fram på bodyn och se till 2 cm- sidan ligger åt det 
hållet som du vill ska vara ytterst på knäppningen.  



 

Nåla fast – se till att strecket ligger mitt fram och rakt. Rita en markering minst 1 
cm från kanten nertill. 

 



 

Sy en söm 2-3 mm från linjen, sväng in mot markeringen nertill, vänd och sy 
sedan utåt så att du kommer 2-3 m från kanten igen. Klipp i strecket. Lämna 1-2 
mm längst ner innan sömmen oklippt.  

 



 

Vik och pressa sömsmånen så att den ligger ut mot listen på 2 cm- sidan. Sy en 
söm på sömsmånen. 

Gör likadant på 4 cm – sidan.  



 

Vik in delarna på bodyns avigsida och pressa. 



 

Vik 4cm-sidan på mitten och pressa.  



 

Lägg huvdelarna räta mot räta och sy främre kanten. Vräng dem så att rätsidan 
kommer utåt.  



 

Dags att montera i halsen. Lägg huvans främre kant räta mot räta med 
knapplistens mitt på 4cm-sidan. Kanten på huvan ska ligga precis mot den 
vikta/pressade linjen på knapplisten. På andra sidan ska huvans främre kant ligga 
precis mot sömmen mellan knapplisten och bodyn. 



 

Nåla fast den och sy sedan fast huvan hela vägen runt.  

  



 

Sy hela vägen ut över knapplisten.  



 

 

Vräng listen rätt. Sy ev en söm längsmed kanten på 4cm-sidan för att fästa 
vikningen. 



 

Sy en söm längst ner för att fästa listerna i varandra. 



 

Vänd bodyn rätt och sy en raksöm längst ner genom bodytyget och knapplisten. 
Sätt knappar. 

 



 


