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Klipp ut delarna som du  behöver. I 
denna tutorial visar jag hur du syr 
överdelen med axelband. För att kun-
na göra det måste du ha markerat var 
axelbanden ska sitta så börja med det.

Börja med att lägga volangdelarna och 
överdelarna räta mot räta.

Sy sidosömmarna på volangen och på 
överdelarna.



Vräng dem och stoppa in volagen i 
överdelen. De ska nu ligga med si-
dosömmarna mot varandra och med 
volangens räta mot överdelens aviga.

Om du vill ha axelbanden så klip-
per du ut två enligt mönstret, viker 
på längden och syr långsidan. Sedan 
vränger du dem och de är redo att 
användas. Lägg axelbanden mellan vo-
langens rätsida och överdelens aviga. 
Axelbandets söm ska ligga mot över-
sidans aviga och axelbandet ska ligga 
mot markeringen på överdelens övre 
kant.

Gör likadant med andra axelbandet.



Vik axelbanden runt volangen så att 
de hamnar mellan volangens räta och 
överdelens aviga med sömmen ut mot 
överdelens aviga  och mot markering-
en även på andra sidan.

Nåla fast dem ordentligt och sy sedan 
en elastisk söm (en smal sicksack) 
eller en raksöm (om du syr den breda-
re varianten funkar det) ca 2 cm från 
kanten.

Vräng så att allt hamnar rätt och nåla 
sedan fast volangen så att du kan sy 
en kanal längst upp. Se till att axelban-
dens ändar sys fast i den nedre kanten 
av kanalen också. Lämna ett hål för 
resårbandet.



Mät ut resårbandet. TIPS! Rita ut 
måttet på resåren så behöver du inte 
klippa den direkt och riskera att den 
glider igenom när du trär i den. Sy 
eller knyt ihop resåren. 

Nu är det dags att sy igen hålet. Fålla 
sedan volangen (rullfåll eller vik upp 
1-2 cm och sy runt).  


