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När du ritar av mönstret så lägg ärm-
hålet mot linje B.

Du behöver mönsterdelarna på bilden 
samt ärmen.

Markera mitten på framstycket, eller 1 
cm från mitten åt det hållet du lägger 
den ”bredare#” delen av knapplisten 
(se nästa bild) knapparna hamnar mer 
mitt på framstycket då.



Stryk mellanlägg på knapplisten och 
rita ett streck 2 cm från ena kanten 
(den andra delen blir då 4 cm). Om 
du vill centrera knapparna lägger du 
alltså den bredare (4cm) sidan så att 
strecket ligger 1 cm åt det hållet som 
den bredare delen är. Se till att knapp-
listen sticker upp lite ovanför i halslin-
ningen.

Sy en raksöm eller en smal sicksack 
nära strecket. Antingen ner till mar-
keringen på framstycket eller så att du 
har MINST 1,5 cm kvar nertill. 

Klipp mellan sömmarna, lämna ca 
3mm längst ner. Vräng sedan så att 
knapplisten hamnar som på bilden.



Vik den bredare delen på mitten och 
pressa. Pressa även den smalare delen 
så att den sydda kanten blir jämn och 
snygg.

Sy en söm nära kanten på den vikta 
delen (den som ska ligga bakom sedan 
när dressen är knäppt). 



Lägg på varandra så som knäppningen 
ska se ut när den är färdig. Nåla ihop 
upptill och nertill så att den inte kan 
röra sig när du sedan ska sy en söm 
från rätsidan. 

Sy ihop ”flärparna” nertill (ej genom 
dressens tyg utan bara i själva knäpp-
ningen).

Vänd den och sy en söm längst ner.



Lägg bakstycket räta mot räta med 
framstycket.

Sy axelsömmarna.

Se till att du gör en markering mitt på 
ärmkullen (där den tidigare varit dub-
belvikt när du klippte ut den)



Lägg ärmarna räta mot räta och med mar-
keringen mot axelsömmen. Sy sedan fast 
ärmarna på dressen.

Sy från ärmen och ner till bensluten.

Klipp bort det överflödiga tyget under söm-
men.



Klipp bort den delen av knapplisten 
som sticker upp ovanför halslinning-
en.

Kanta halsen.

Vik in och sy fast ändarna på kant-
ningen (nära vikningen) med en 
raksöm.

Färdig och redo för knappar!


