
 



 

Klipp ut delarna. Ett framstycke och ett tvådelat bakstycke. 



 

Sy ihop axelsömmarna. 



 

Sy fast vikresåren i hals och ärmhål. 



 

Sy ihop sömmen mitt bak. 



 

Sy ihop grenen. 



 

Kanta benhålen. 



 

Sy sidosömmarna och avsluta resåren på samma sätt som kantband (se tut på 
hallonsmuladesign.wordpress.com) 



 

  



 

Rita av mönstret. 



 

Lägg det avritade mönstretmot den lilla extradelen på mönsterarket och rita av. 

Gör samma sak med bakstycket. 

 



 

 



Lägg framstyckets mönsterdel mot vikt kant. Ingen sömsmån om du ska kanta 
benhålet, men såklart sömsmån i sidosömmen.

 

Bakstycket ska inte ha sömsmån i benhålet heller. 



 

Gör en liten markering vid strecket på framstycket så det blir tydligare var den 
tillagda delen börjar. 



 

Nåla ihop mittsömmen bak. 



 

Sy ihop. 



 

Klipp ut små bitar av tunt mellanlägg (vlieseline) och lägg dem på delen som ska 
ska får knappar. 



 

Pressa fast dem. 



 
Vik den främre delen så att kanten på grenbiten ligger mot den lilla markeringen 
som du gjorde tidigare. Pressa med strykjärnet. 



 

Sy sidosömmarna. 



 

Sy fast de vikta delarna. 



 

Kanta benhålen. 



 

Vik in och sy nära kanten. Klipp av överblivet kantband. 



 

Sätt knappar. Färdigt! 

  



 

 

Det finns två sätt att rita om mönstret så att ärmen passar. Det ena alternativet 
är att rita ärmhål och hals först och passa in det mot mönstret. Pilen visar var 
början på ärmhålet på dräkten börjar. Som du ser ska markeringen som finns på 
tillägget ligga mot hörnet mellan sidan och ärmhålet. 



 

Det andra är att först rita nederdelen och sedan passa in det mot överdelen. Det 
viktiga är att hörnet på underdelen ligger mot markeringen på tillägget för 
ärmen och såklart att mittlinjenligger över mittlinjen på tillägget. 

 



 

Klipp ut delarna. Jag valde ¾ ärm till denna. 



 

Lägg fram- och bakstycket räta mot räta och sy axelsömmarna. 



 

Gör en markering mitt uppe på ärmkullen på ärmen. 



 

Sätt en nål mitt på och fäst den i axelsömmen. Sätt sedan en nål i vardera ände 
ut mot sidan. Detta för att ärmen är lite smalare än ärmhålet. 



 

Sträck sedan tygerna när du nålar så att de ligger platt mot varandra och lägg 
kanterna mot varandra också. Nåla mitt emellan de redan satta nålarna. 



Sy fast ärmen. Härifrån sys dräkten på samma sätt som den utan ärm, med 
undantag för att ärmen och sidosömmen ska sys och inte bara en sidosöm. Du 
kan kanta eller fålla ärmstlutet. 



 



Sy ihop axelsömmen på dräkten. Klipp ut ärmen, glöm inte markeringen på 
ärmkullen. 



 

Sy rynktrådar från markering till markering på ärmkullen samt i ärmslutet. 



Dra ihop tyget så att det passar i ärmhålet.  

 



 
 Dra ihop ärmslutet så det är lika brett som den korta ärmen utan puff. 



 

Lägg ärmen räta mot räta med ärmhålet och sy ihop dem. Kanta ärmslutet. 



 

Sy sömmen under ärmen och i sidan på dräkten. Avsluta kantbandet. 


