
I denna tutorial finns beskrivning  på hur du kan sy omlottkra-
ge, vanlig krage samt hög krage till modellerna i Any way, any day 
sweater collection. Använd de nedre linjerna på mönsterdelarna 
(vid halslinningen) när du syr kragar.

TUTORIAL any way, any day KRagar



Dubbel krage (som du viker ner). 
Klipp ut två likadana bitar. Använd 
hela mönsterdelen till båda delarna.

Lägg dem räta mot räta och sy ihop 
ena sidan.

Vräng den.



Sy gärna en stickning ytterst. Peta ut 
sömmen så att det blir en snygg kant.

Gör en markering mitt bak på kragen 
och i halslinningen. Lägg sedan kra-
gen räta mot räta med halslinningen 
och med markeringarna mot varan-
dra.

Nåla runt, lägg ändarna på kragen 
omlott. Det finns markeringar på 
mönstret för vad som är ungefär mitt 
fram, men justera efter tygets stretch 
och hur tight du vill ha den. 



Här ligger den omlott. Sy sedan ihop 
kragen med halsen. Håll koll på än-
darna eftersom de lätt glider iväg. 

Den färdiga kragen bör vikas ner an-
nars blir den väldigt hög.



Halv krage. 
Om du vill ha olika färger så dela 
mönstret på mitten och nåla sedan 
ihop delarna räta mot räta och sy ihop 
dem.

Vik den dubbel. Gör eventuellt en 
stickning i kanten.



Det finns markeringar på mönstret 
som visar ungefär vad som är mitt 
fram på kragen. Justera efter tygets 
stretch.

Testa gärna innan för att se ungefär 
hur tight den blir. Gör även en marke-
ring mitt bak på kragen. Det är lättast 
att utgå från mitt bak när du sedan 
nålar fast den i halsen.

Nåla fast kragen (börja mitt bak och 
gå framåt).



Sy runt.

Färdig!



KRAGE 

Klipp ut rätt storlek mot vikt kant.

Sy ihop sömmen bak i nacken.

Vik den så att avigan hamnar inåt.



Gör gärna en liten markering mitt 
fram på kragen så att du lättare kan 
montera den i halslinnningen.

Markera mitt bak.

Markera mitt fram.



Lägg kragen så att sömmen in nacken 
hamnar mitt bak och markeringen 
fram mot mitt fram på halslinningen.

Nåla och sy runt.



HÖG KRAGE
Klipp ut mot vikt kant.

Vik i trådriktningen och nåla ihop 
långsidan.

Sy långsidan.



Vik så att avigan kommer inåt.

Gör markeringar för mitt fram och 
mitt bak både på tröjan och på kragen. 
Montera sedan kragen i halslinningen.

Sy runt.




