
Tutorial Tiny (Not) knot

Tygåtgång (h*b)
Mössa utan knut 30cm*40cm
Mössa med knut 45cm*40cm

Hallonsmuladesign



Rita av det mönster du vill göra (lägg 
A mot B och rita med eller utan delen 
för knuten).

Du behöver tyg, sax, knappnålar och 
ditt avritade mönster.

Mössan sys med stretchsöm på hus-
hållsmaskin eller med overlockma-
skin.

Vik tyget dubbelt i trådriktningen 
och lägg sedan mönstret på. Nåla fast 
mönstret och klipp sedan runt (kom 
ihåg sömsmån).

Gör markeringar där mitt på kullen 
(vid strecken, en markering om du 
syr mössan med knut och en på varje 
sida om du syr mössan utan knut).



Tvärnåla runt hela mössan.

Om du syr med overlock är det smart 
att börja och sluta uppe på toppen 
av delen som blir knuten. På vanlig 
hushållsmaskin kan du börja var som 
helst. Sy runt.

Mössa med knut: klipp ca 2,5 cm rakt 
ned vid markeringen du gjort tidigare.

Mössa utan knut. Vik mössan så att 
markeringarna ligger mot varandra. 
Klipp sedan ca 2,5 cm rakt ner genom 
båda sidorna på mössan.



Vräng mössan. 
Mössa utan knut: efter du vrängt 
den - stoppa in den sidan som ska 
vara utåt sedan så att mössan blir 
som på bilden (den till höger). Om 
du har mönstrat tyg med tydligt 
upp och ner så kommer mönstret 
att vara upp och ner nu.

Lägg sidosömmarna mot varandra. 
På mössan utan knut ligger det 
fyra lager tyg mot varandra och på 
den med knut två lager. Se till att 
sömmarna ligger mot varandra så 
att det blir ett snyggt kryss uppe på 
mössan när du sytt ihop den.

Sy från kanten och runda av top-
pen så att mössan blir rundad. 
Om du syr på hushållsmaskin så 
klipper du bort det som hamnar 
utanför sömmen.



Mössan med knut kan du behöva sy 
fast med några stygn i sidosömmen så 
att den inte åker ut när mössan tas av.

Färdiga! 


