
I denna tutorial finns beskrivning på hur du syr magfickan på tröjan 
med sneda och raka sidosömmar.

TUTORIAL magfickor A little twisted



Sned ficka. Klipp ut delarna du be-
höver till fickan och till tröjan. Den 
sneda fickan passar såklart till tröjan 
med sneda sidosömmar. Om du vill 
fålla ficköppningarna, glöm inte att 
lägga till för fållen. 

Om du valt att ha muddar i ficköpp-
ningen så syr du fast dem först. Om 
du vill kan du sticka ner muddens 
sömsmån (det visar jag i tuten för den 
raka fickan).

Lägg ut fickan på framstycket. Om du 
har lim så kan du vika ner och limma 
den övre kanten.



Men det går givetvis lika bra med 
nålar. Sy med en smal sicksack eller 
raksöm. Kom ihåg att fästa ordentligt.

Nu kan du sy ihop resten av tröjan 
som vanligt. Sy fast ärmar och lägg 
sedan bakstycket över framstycket, 
se till att fickans sidor och nedre kant 
hamnar i sidosömmen samt i sömmen 
som fäster midjemudden.



Raka fickan (raka sidor). Klipp ut 
delarna. Om du vill fålla ficköppning-
arna - lägg till för det. Annars kanta 
dem eller sy fast mudd. 

Vik mudden dubbel på längden och sy 
fast den räta mot räta med fickan

Vik upp fickan, pressa gärna med 
strykjärn och sy en stickning.



Limpennan är en bra kompis när du 
ska sy magfickor. Limma den sida som 
ska ligga uppåt (använd nålar som på 
sneda fickan om du inte har lim).

Vik in kanten.

Gör samma sak på sidorna.



Nu är alla sidor som ska sys invikta.

Lägg fickan på framstycket. Limma 
eller nåla fast den. 

Även när jag limmar fast fickan tycker 
jag det är skönt att sätta en nål i hör-
nen så att jag är säker på att den ligger 
stilla. Sy fast med smal sicksack eller 
raksöm. Kom ihåg att fästa ordentligt i 
början och slutet.


