
Beskrivning på hur du gör sjömanskrage med och utan knäppning.

TUTORIAL SUMMER ROMPER

Hallonsmuladesign
hallonsmuladesign.wordpress.com



Klipp ut delarna till halsringningens 
infodring. samt två delar mellanlägg.
Du ska använda den djupare kragen 
och om du vill ha sjömanskragen så är 
det den modellen med ländre kragde-
lar framtill.

Stryk fast mellanlägget på avigsidan 
av infodringen samt på avigsidan av 
triangelns ena långsida. Sy ena lång-
sidan och den korta sidan nertill på 
triangeln. Sy även ihop halsringning-
ens infodring i ”axelsömmarna”.

Vräng triangeln och pres-
sa ut sömmarna.



Lägg triangeln på dressens rätsida 
Tänk på att kolla så att du har mellan-
lägget på infodringen på motsatt sida 
när du lägger på den sedan. 

OBS! Viktigt att du lägger triangeln 
precis mot sömsmånen nere vid spet-
sen.

Lägg infodringen med rätan mot 
triangeln och dressen. Se till att du har 
en markering längst ner så att du vet 
var du ska ”vända” och så att du syr 
precis nedanför triangelns nedre kant. 
Nåla fast infodringen.

Du kan sy med overlock i nacken och 
en bit ner på framstycket, men ca 4 
cm från halsens nedre kant är det 
bättre att sy med raksöm. Var nog-
grann med att du syr till markering-
en och har nålen nere när du vänder 
uppåt igen. 



Sy hela vägen runt så att infodringen 
sitter fast. Klipp jack längst ner i spet-
sen. Var försiktig så att du inte klipper 
i själva sömmen. 

Vräng infodringen till baksidan. Nåla 
fast den och sy sedan en söm runt 
(från rätsidan). Håll lite koll på in-
fodringen så att den inte viker sig som 
på bilden. 

Från rätsidan ser det ut såhär. Efter 
detta är det dags att sätta knappar 
samt ev klippa bort överflödig in-
fodring.



Sätt knapparna i infodringen genom 
mellanlägget. På bilden ser du ”baksi-
dan” av infodringen. Knappens hona 
eller hane sitter på andra sidan, men 
syns inte på utsidan av dressen.

Sätt knappar i triangeln och klipp se-
dan ev bort det överflödiga.

Om du har en sjömanskrage så ska 
den ligga med avigan mot dressen 
innan du lägger på triangeln och in-
fodringen. I övrigt gör du som i be-
skrivningen ovan. 


