
 

Klipp ut delarna. Kom ihåg att lägga till sömsmån på längden så att den inte blir 
kortare när du syr ihop den. Det enklaste sättet är att dela mönstret vid 
markeringen innan du klipper ut delarna. 

 



 

Sy ihop delarna så det bildas en överdel, en underdel och en kjol. Kanta och fålla 
så de är färdiga. 



 

Lägg underdelen med avigan mot överdelens aviga och kjoldelen ytterst med 
rätan mot överdelens räta. 



 

Här ser du de tre lagren som ska ligga mot varandra. Längst ner/in äv 
underdelen, i mitten ligger överdelen och överst ligger kjoldelen. Se till att 
framstycket på underdelen ligger mot framstycket på överdelen innan du nåla 
ihop dem. 



 

Nåla ihop de tre lagren och sy runt.  





 

Sömmen hamnar under kjolen. 

  



 

På mönstrets fram- och bakstycke finns små markeringar i sidorna. När du ska sy 
på en kjol så är det här överdelen ska delas. När klänningen med smal kjol under 
ska sys behövs inte den nedre delen av dräkten. Därför kan du göra såhär istället 
för att klippa sönder mönstret. 



 

Vik mönsterdelen så att markeringen kommer i vikningen och mönsterdelen 
ligger kant i kant (för att detta ska fungera måste du ha ritat ut den raka sidan, 
inte enbart den svängda). Klipp seda 



 

 

Om du inte vill ha delad rygg så vik bakstyckets mönsterdel på samma sätt som 
ovan så att markeringen kommer i viket. Lägg sedan mönsterdelen mot vikt kant 
så att den ligger mot kanten längst upp och längst ner. Om detta låter krångligt 
så går det även att rita av framstyckets mönsterdel från ärmhålet och ner så blir 
båda linjerna raka. Bilden på denna och nästa sida visar var mönstret ska ligga 
mot vikt kant, längst ner och längst upp. 

Du kan självklart klippa den med delat bakstycke som vanligt också. 



 

 

 



 

Klipp ut alla delarna. Tänk på att anpassa överdelen på mönstret för ärm om du 
vill ha ärm på det färdiga plagget. 



 

 

Lägg kjolarna räta mot räta. Nåla gärna sidorna. 



 

Sy ihop sidorna och fålla den utsvängda kjoldelen. 



 

 



 

Sy ihop överdelen. Lägg in den smala kjolen med sidan som ska vara uppåt mot 
överdelens nedre del. Kjoldelen ska ligga med avigan mot översdelens aviga. 
Lägg sedan den utvängda korta kjolen med rätan mot tröjans räta. 



 

Här ser du hur avigan på överdelen ligger mot avigan på kjolen. 



 

Överdelens räta mot den utsvängda korta delens räta. 



 

Nåla ihop de tre lagren. 



 

Sy runt. När du är färdig kommer sömmen att ligga under den svängda kjolen. 



 

Och insidan ser ut såhär. 



 

Fålla nertill. 



 

 

 



 

Klipp ut delarna. En mudd och två kjoldelar. 



Vik mudden dubbel och sy ihop kortsidan.



 

Lägg kjoldelarna räta mot räta och sy sidosömmarna. 



 

Vik mudden på mitten så att sömmen hamnar inuti. 



 

Stoppa in mudden i kjolen (som ligger med avigan utåt) så att de osydda 
kanterna kommer uppåt/utåt.  



 

Nåla fast mudden i midjan på kjoldelen. Se till att mudden är sträckt när du 
nålar. 



 

Sy runt. 



 

Fålla kjolen. Färdig! 



 

  



 

Klipp ut delarna. 



 
Lägg delarna räta mot räta.  
 



 

Sy ihop sidosömmarna på kjoldelarna och kortsidan på mudden. 



 

Fålla kjoldelarna. 



 

Stoppa in volangen i den smala kjolen så den ligger med avigan mot rätan på 
den smala kjolen. Stoppa sedan in mudden med de osydda kanterna utåt/uppåt 
med rätan mot rätan på volanten. Nåla fast. Glöm inte att sträcka mudden när 
du nålar och syr. 



 

Sy runt. Färdig! 

  



 


