
Tutorial Sweet summer bloomers 

del 2: Ficka och midje/benmudd 

 

Ficka i sidosömmen 

Dela mönstret  vid linjen. Klipp ut fickdelen. 



 

Lägg på dubbelt tyg klipp ut (kom ihåg sömsmånen) klipp eller rita små 

markeringar där fickan ska vara på. Gör samma både fram- och bakstyckena. 



 

Klipp ut fickan med sömsmån runt. 



 

Nåla fast fickorna vid markeringarna. Räta mot räta med fram- och bakstyckena. 



 

Fickorna ska ”peka” neråt som på bilden. 



 

Sy fast fickorna med raksöm (vävt tyg) eller smal sicksack/annan stretchig söm 

(trikå). 



 

Pressa sömmen. Gör likadant med alla delarna. 



 

Lägg fram- och bakstyckena på varandra, räta mot räta. 



Se till att du syr 0,7-1 cm in på fickan (sömsmånen). Se pilarna på bilden. 

FICKA 



 

Viktigt att sömmen för fickan (som du sytt innan) och sömmen för sidan/fickan 

möts. 



 

Pressa gärna sömmen en gång till och sedan är fickan färdig! Om du vill kan du 

sy en liten söm längst upp och längst ner på framstycket. Se då till att fickan 

ligger framåt innan du syr.  

 



Sy ihop mudden till midjan/bensluten 

 

Vik midjemudden dubbel i trådriktingen och sy ihop. 



Vik mudden så att sömmen hamnar inåt och inte syns. 

  



Rynka midja/benslut för att sätta 

mudd – med rynktråd 
Börja med att sy ihop gren- och innerbenssömmar. 

 

Rynktråd är helt enkelt raksöm sydd med långa stygn och ibland lite lösare 

trådspänning. Sy två sömmar med en pressarfots avstånd från varandra. 



Dra i BÅDA trådarna samtidigt. Jag drar oftast i övertråden, men det viktiga är 

att du drar i samma tråd hela tiden, annars låser den sig. 

När det är ett långt stycke som ska rynkas mycket så är det lättare att dra från 

ena hållet först och sedan från andra hållet. 

 



Fördela rynket jämnt och se till att den är anpassad till mudden.  

OBS! Se till att den rynkade delen ner mot matartänderna när du syr. Annars 

finns risken att pressarfoten flyttar på rynkorna och gör dem ojämna. Gäller 

speciellt om du inte har någon övermatare på din maskin. 

 



 

Lägg mudden räta mot räta i shortsens midja/benslut, nåla och sy runt. Nu är 

det bara att sprätta bort rynksömmarna så är shortsen färdiga. 

 

 

 


