
 

 

  



Skär/klipp ut fem delar. Tänk på att spegelvända framstycken och ärmar 

 

 
Sy ihop alla delar i raglansömmen 



 

Gör förstärkningslappar i trikå, ca 2x8 cm, stryk på viseline och vik dem på 
mitten. Man kan med fördel använda bomullsband eller vikresår istället för trikå 

  Tejpa fast förstärkningslapparna på insidan av framstyckena där 
tryckknapparna ska vara. 

 

Kanta ärmsluten om det inte redan är gjort och sy ihop ena sidosömmen hela 
vägen nerifrån och hela ärmen ut till kantbandet. Limma kantbandet innan så är 
det enklare att sy ihop snyggt. 



 

Kanta från den osydda sidosömmen fram runt halsen och till den osydda 
sidosömmen. 

 



På kantbanden i ärmarna och nedtill på ena sidan, vik ned sömsmånen åt ena 
sidan och sy fast den med en raksöm 

 

Sy ihop den andra sidan. Limma ihop kantbanden så är det enkelt att både börja 
och avsluta på kantbanden 

 

 



Måtta vart tryckknapparna ska vara och tryck dit dem. De tryckknappar som 
sitter i framstycket ska ha förstärkningslappen emellan. D 

 

Nedtill ska tryckknapparna sitta i kantbandet på båda framstyckena 

 

Klar 



Skär/klipp ut fem delar. Tänk på att spegelvända framstycken och  ärmar 

 
Om inte hörnen är rundade så runda av dem, jag har lagt alla tre lager på 
varandra och skurit 



 

Markera på framstycken och bakstycke vart kantband ska sluta/börja. Kanta från 
markeringen på sidan av ena framstycket, upp runt halsen och ned runt andra 
framstyckets nederkant fram till markeringen. Kanta från markering till 
markering på bakstyckes nederkant. Kanta även ärmarna. 

 

Tejpa fast knytbanden, den ena på insidan av bakstycket och den andra på 
utsidan av bakstycket 

 



 

Sy ihop båda sidorna. Limma ihop kantbanden så är det enkelt att både börja 
och avsluta på kantbanden. 

 

På kantbanden i ärmarna och nedtill i sidorna, vik ned sömsmånen åt ena sidan 
och sy fast den med en raksöm 

 



 
Vän sovpåsen rätt och måtta knytbanden som ska sitta fast i framstyckena. Sy 
fast dem på insidan av kantbandet och klipp bort det som sticker ut på insidan 

 
Nedtill ska tryckknappar fästas i kantbanden på båda framstyckena. 

 

Klar 



Om man vill kan man sy öppning i ena eller båda sidorna för genomföring av 
slangar/sladdar 

 

Markera vart öppningen ska vara (markera gärna på båda sidor om du inte är 
säker på vilken sida som är uppåt när du syr ihop 😊) 

 

Sy fram till öppningen och sen från öppningen och vidare. 



 

Dra in overlockskedjan i sömmen med hjälp av en nål eller fäst med sicksack på 
hushållsmaskinen 

 

Klar 

 


