
I denna tutorial finns beskrivning på hur du syr rompern med vo-
lang runt halsen SAMT nederdelen. OBS! Denna tutorial behöver 
du för alla romper-mönster eftersom det bara är här du kan se hur 
du syr knäppningen i grenen mm. I denna beskrivning har vävt 
tyg använts, du kan självklart sy i trikå (alla andra beskrivningar är 
gjorda i trikåtyg). Använd helst infodringar om du syr i vävt men 
gärna också i trikå. Det finns äen en separat beskrivning för hur du 
använder infodringar.

TUTORIAL SUMMER DREAMS Grund



Klipp ut ett fram- och bakstycke samt 
en ”volang” om du ska ha det till din 
dress. I denna beskrivning kan du se 
hur du syr med volang runt halsen.

Lägg till 2 upptill om din resår är ca 
1 cm. Annars lägger du till mer. Det-
samma gäller för benhålen.  Lägg även 
till 2 cm uppe på volangen.

Klipp ut två delar till knäppningen i 
grenen. Lägg till sömsmån runt.

Vik volangen dubbel. Sy ihop kortsi-
dan. Om du syr i vävt tyg är det bra att 
förstärka med en raksöm (om du sytt 
på ol innan, annars måste kanterna 
sicksackas innan du syr ihop).



Vik in och fålla volangens nederkant. 

Lägg fram- och bakstycket räta mot 
räta och sy sidosömmarna. Förstärk 
gärna med en raksöm om du syr i vävt 
tyg.

Kanta ärmhålen eller använd in-
fodringarna. Om du syr i vävt tyg kan 
du göra egen snedslå i samma tyg. I 
jeresy kantar du med kantare eller för 
hand eller använder infodringarna.

Om du kantar med kantare eller an-
vänder infodringarna kan du hoppa 
över några steg nu (alt kolla i den 
separata tutorialen för infodringar)



Du som syr i vävt kan först nåla fast 
snedslån räta mot aviga. Sy med pres-
sarfoten mot kanten (precis vid vecket 
på snedslån). 

Vik över och nåla fast på andra sidan.

Sy en stickning längst ut i kanten på 
snedslån.



Vik in för resårkanal och nåla i ben-
sluten. Eller - använd infodringarna 
som finns i mönstret.

Sy kanalerna för resåren.



 Trä i resåren. Använd de ungefärliga 
måtten i tabellen eller mät på barnet.

Avsluta genom att sy över resåren med 
raksöm så att den fäster.



Stryk gärna lite vlieseline på grenbi-
tarna innan du använder dem. Vlie-
selinet kan vara lika stort som möns-
terdelen för grenbiten utan sömsmån.
Vik grenbiten med avigan utåt på 
längden (övre grenbiten). Sy kortsi-
dorna och vräng den sedan så att avi-
gan kommer inåt (nedre grenbiten).

Lägg grenbiten räta mot räta med gre-
nen på rompern. Om du använt rätt 
sömsmån/varit noggrann med att sy 
”bort” lika mycket som du lagt till så 
ska bitarna passa ihop nu, annars får 
du justera lite.

Sy fast grenbitarna i grenen på rom-
pern.



Stick ner sömsmånen.

Markera mitt fram och mitt bak på 
rompern.

Markera även mitt fram på volangen 
(mitt bak är sömmen).



Lägg volangen runt rompern med vo-
lagens räta mot romperns aviga.

Lägg mitt fram och mitt bak mot var-
andra. Nåla fast volangen i rompern.

Sy en söm ca1,5 cm ifrån kanten (om 
din resår är ca 1 cm bred).



Sicksacka eller sy gärna kanterna med 
overlock om du syr i vävt tyg. I jersey 
kan du sy ihop där du har två lager tyg 
(vid rompern fram och bak).

Vik volangen så den kommer över på 
rätan. Pressa så att du får en kant som 
är 1,5 cm hela vägen runt. Nåla kanal-
en.

Sy sedan en kanal på lite knappt 1,5 
cm avstånd från kanten. 



Lämna en liten öppning baktill på 
volangen

Trä in resåren, knyt eller lägg omlott 
och sy ihop. Sy sedan igen hålet.

Sätt knappar i grenen.


