
TUTORIAL SUMMER DREAMS

Sy infodringar
I den här tutorialen kan du läsa och se mer om hur du syr infordingar 
i ärmhålen på toppen/överdelen/dressen. Först visas hur du förbereder 
för volang runt halsen/kanal för knytband och sedan vingärm.
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Klipp ut delarna som du  behöver. När 
du syr en överdel som ska ha volang 
hela vägen runt eller enbart en kanal 
för knytband gör du som på de första 
bilderna. Om du föredrar att bara ha 
vingärm/volang över axlarna så finns 
beskrivning på hur du gör det lite 
längre fram i tutorialen.

Börja med att sy ihop sidosömmen på 
överdelen samt den korta delen som 
är sidosömmen på infodringen.

Lägg delarna räta mot räta med var-
andra, nåla fast infodringen. Sy fast 
infodringen.



Vik infodringen över kanten så den 
hamnar på avigsidan. (Aviga mot 
aviga).

Nåla fast (se till att sömmen mellan 
infodringen och överdelen ser snygg 
ut).

Sy fast infodringen i ärmhålet på över-
delen. Nu den redo för volangen eller 
för att du viker ner och gör en kanal 
för knytband.



MED VINGÄRM
Klipp ut delarna du behöver. Förut-
om dessa två så behöver du förbereda 
vingärmen (ärmen måste vara fållad 
innan du syr fast den).

Börja med att sy ihop sidosömmen på 
överdelen samt den korta delen som 
är sidosömmen på infodringen.

Lägg vingärmen räta mot räta med 
ena sidan på ärmen.



Lägg infodringen räta mot räta med 
överdelen. Över vingärmen.

Nåla ihop de tre lagren och nåla ner 
till sidosömmen.

Lägg sedan ärmen så att den ligger 
likadant på andra sidan. Nåla fast.



Sy runt i ärmhålet.

Vänd infodringen så att den hamnar 
inuti på avigsidan av plagget. 
Nåla.

Sy en söm hela vägen från ena sidan 
över till andra för att fästa infodring-
en.



Här ser du insidan där vingärmen är 
fäst. Sömmen ska gå hela vägen upp 
till ”halsen” på överdelen.

Vik ner, sy en kanal och trä i resår. 
Färdigt!


