
 
 

  



 

Till detta mönster finns en videotutorial gjord av Signe. Du hittar den på 
Hallonsmuladesign Tutorials – kanal (länk till instruktionen: 
https://www.youtube.com/watch?v=UEDSpRXxAdk)  

I mönstret finns det alternativ för svängda sidorlinjer. De sys på samma sätt 
förutom just de första sömmarna så därför kommer bilder på båda varianterna 
här efter varandra.  

Lägg mönstret mot vikt kant och klipp ut . Din färdiga bit kommer se ut ungefär 
som på bilden, eller... 



 

... som denna om du valt den med svängda sidor. 

 

 



 

Vik den dubbel i trådriktningen och nåla långsidan. Gör en markering på den 
sidan som ska vara inne i mössan. Vid markeringen ska du lämna öppet så att du 
kan vända mössan när den är färdigsydd. Du gör på samma sätt om du har den 
med svängda sidor. 

 



 

Sy långsidan (kom ihåg att lämna en öppning).  



 

Såhär ser det ut när du använder den andra varianten. Här slutar olikheterna 
mellan de två mönstren. 



 

Ta tag i det högra hörnet längst bort från dig med din vänstra hand och det 
vänstra med din högra hand. Dra sedan din vänstra hand till det vänstra hörnet 
närmast dig och det högra till det högra närmast dig. När du har lagt iordning 
tyget så ska det se ut som på bilden. 



 

Lyft på det första lagret tyg och flytta lager två och tre så att lager ett kan ligga 
mot lager fyra. 



 

Sätt några nålar för att hålla ihop lager ett och lager fyra. Nu är det dags att 
börja sy. 



 

Börja sy och allteftersom du syr lägger du ihop tyglagren med varandra. 



 

Till slut kommer du ha sytt hela vägen runt. 



 

Nu kan du, om du vill, knyta ett resårband runt sömmen du just sytt.  



 

Dra inte åt för hårt, det ska gå att få igenom en tofs där. 



 

Sy gärna fast resåren i sömsmånen så att den inte kan åka runt inne i mössan. 



 

Leta reda på vändhålet, vänd mössan och sy igen hålet. 



 

Vänd mössan rätt. 



 

Mössan är färdig! 



Perfekt för tofsar som inte vill vara inne i mössan. 

 

 

 


