


 

Det finns olika sätt att variera denna tunika på. Här visar jag hur du lägger ut 
mönsterdelen på tyget för de tre modellerna. I tutorialen visar jag sedan hur du 
syr den med en flik.  

På den här bilden ser du hur du lägger ut mönsterdelen mot vikt kant för att få 
tunikan utan flikar. Jag har ritat av både fram och bak på samma mönsterdel, 
men du gör givetvis två delar om du vill det.  

OBS! Det finns två olika halsar på mönstret. Båtringing (som ”sitter fast” i 
underdelen) och mer rundad hals. Den rundade halsen lägger du till genom att 
först rita av underdelen upp till ärmhålet och sedan passa in rätt storlek av den 
rundade halsen.  Det finns lång och kort ärm på mönstret och även en lite 
smalare ärm om du föredrar det. Använd då den svängda linjen på mönstret. 



 

 

 

Om du vill ha två flikar på tunikan så lägger du ut mönsterdelen såhär – mot vikt 
kant.  

 

OBS! Flikarna kan vara i vägen för ett barn som kryper. I de små storlekarna kan 
det vara bra att lägga till ett sprund eller en knäppning på ena axeln.  



 

Om du vill göra den med en flik är det bra att vika tyget dubbelt. I största 
storleken kan du behöva lägga delarna under varandra om tyget inte är bredare 
än 160 cm då bredden på mönsterdelen är ca 78 cm där den är som bredast. 

Klipp ut två bakstycken och lägg sedan framstycket på rätsidan så är det lättare 
att se åt vilket håll fliken hamnar på det färdiga plagget. Klipp bort för halsen 
framtill. 

  



 

Klipp ut delarna du behöver. Här har jag valt den korta ärmen och lagt till för fåll 
på den.  



 

Lägg framstycket räta mot räta med bakstycket och sy axelsömmarna. 



 

Dags att sy fast ärmarna. 



 

Lägg ärmen med ärmkullens högsta punkt (gör gärna en markering) mor 
axelsömmen. 



 

Nåla först fast ärmen vid markeringen och längst ut på varje sida. 



 

Sträck tyget så det fördelas jämnt över hela ärmhålet. Nåla. 



 

Sy fast ärmen. 



 

Vik tunikan så att den ligger med fram- och bakstycket mot varandra. Nåla 
sidosömmarna. 



 

Sy sidosömmarna. 



 



Fålla den korta sidan på fliken.

 

Fålla resten av nederkanten.  



 



 

Fålla eller kanta ärmarna. 



 

Kanta halsen. 

 


