
Tutorial: Cute and Cool Cap 

Del 1: Med eller utan volang 

 

  



 

På mönstret finns små markeringar som ska hjälpa dig att montera ihop mössan 

på rätt sätt. Se till att du ritar ut/klipper små jack så att du har med dessa 

markeringar på tyget. Om du ska sy mössan med skärm ska det även finnas en 

markering mitt fram på mittendelen. 



 

  



 

Klipp ut delarna. Här kommer jag visa hur man syr en mössa med volang/spets. 

Du som inte vill ha spetsen/ volangen hoppar helt enkelt över de stegen i 

beskrivningen. 



 

Nåla längst fram, längst bak och i markeringarna. 



 

Nåla sedan mellan markeringarna. 



 

Sy båda sidorna. 





 

Sy gärna ner sömmarna på mössan med en dekorsöm eller en stretchig raksöm.  



Jag valde att göra denna mössa med en volang av brodyr. Det går också att 

klippa en remsa av jersey och göra rullfåll på ena sidan (ungefärliga mått finns på 

mönstret).  

  



 

Gör rullfåll på ena sidan av remsan. Det går också att tex fålla remsan, men 

tänk då på att lägga till lite extra på remsans bredd. 



 

Sy två rynktrådar (dvs raksöm med långa stygn som sedan går att dra i för att 

skapa rynkor). 



 

Dra i över- eller undertrådarna så att remsan börjar rynka ihop sig. Remsan 

läggs med avigan mot rätan på mössans kant, precis som spetsen/brodyren. 

Om du vill ha mer rynkor så förläng remsan. batch 

 

 

 



 

På denna mösa ville jag ha brodyr. Först rynkar jag den. Här på overlock. På de 

flesta ol rynkas tråden om du höjer trådspänningen på vänster nåltråd, sätter 

differientialmataren på 2  och ökar stygnen. Min maskin har automatisk 

trådspänning så jag håller emot lite lätt på vänster nåltråd för att den ska rynka 

sig. 



 

Nåla fast den med avigan mot rätan på mössan. 



 

Se till att volangen ligger mot mössan nertill. 



 

Kanta nacken. 



 

Sy en kantbandsremsa på drygt 21 cm och fortsätt sedan att kanta framtill på 

mössan. Avsluta med en remsa på drygt 21 cm.  



 

Mät så att banden är max 21 cm, vik och sy en söm över. 





 



 


