
Tutorial: Cute and Cool Cap 

Del 2: Montera fast de olika skärmarna 

  



 

 

Klipp ut delarna. Du behöver två skärmdelar och 1-2 delar vlieseline till skärmen, 

yttertyg och foder till mössan. OBS! Använd den raka delen framtill på 

mittendelen. OBS! Klipp ut delarna med sömsmån framtill på sido- och 

mittendelenarna.  



 

Klipp gärna vlieselinet lite mindre än skärmtyget. Stryk på det och sy en söm i 

ytterkanten. Du kan sy på overlock eller med vanlig raksöm. På bilden ser du 

markeringen för skärmens mitt. 



 

Vänd skärmen åt rätt håll. Sy en stickning vid kanten. 

 



Sy ihop yttertyget till en mössdel och fodret till en. Markera mitt fram på 

mössan. 

 

Lägg främre markeringen på yttertyget räta mot räta med markeringen på 

skärmens ovansida.  



 

Lägg sedan fodrets tyg med rätsidan mot markeringen på skärmens undersida. 



 

Nåla och sy ihop mössan framtill. 



 

Vänd så rätsidan kommer utåt. Sy en remsa på drygt 21 cm och kanta sedan 

nacken på mössan, avsluta med en remsa på drygt 21 cm.  



 

Mät så att banden är max 21 cm och avsluta dem genom att vika och sy en 

raksöm. 

  



Med större/bredare skärm och 

mössa i enkelt tyg. 

 

Sy en mössa i enkelt tyg enligt beskrivningen för mössa samt en skärm enligt 

beskrivningen för kort skärm. Tänk på att du måste ha sömsmån framtill på 

mössan. 



 

Nåla fast skärmen räta mot räta. Klipp av de spetsiga hörnen ytterst på skärmen. 

Se till att längden på det avklippta hörnet inte är längre än sömsmånen. 



 



’

 

Om du har limpenna – limma gärna fast hörnet. Annars nåla. 



 

Sy fast skärmen. Sy gärna hela vägen ner på  båda sidorna med overlock eller en 

stretchig söm. 



 

Vik in sömsmånen mot mössan, från ena sidan till den andra. Nåla. 



 

Sy en stickning för att fästa sömsmånen. 

Sy sedan en remsa kantband som är lite drygt 21 cm. Böra kanta nacklinjen och 

fortsätt sedan med en remsa på lite drygt 21 cm på anda sidan. Mät och vik in 

ändarna så att remsan blir max 21 cm. Sy en raksöm över änden. (Bilder finns i 

beskrivningen för vanlig mössa). 



 



 


