
tutorial 
summer breeze 

storlek 32 - 60 

 

  
 
 
 
Det här mönstret har ett antal olika variationsmöjligheter. Urringningen är antingen A 
rundad eller B båtringning. Det går att dela framstycket och/eller bakstycket eller så 
går det att ha båda i ett stycke. I den här tuten är både fram- och bakstycket delat.  

Sömsmån ingår ej. Lägg till sömsmån för fåll/kantband.  

 
 
 
 
 



  tygåtgång 
Tygåtgången är beräknad på tvättat/krympt tyg 160cm brett, inkl sömsmån (1cm) 
och fåll (3cm). 

* lägre siffra om tyget är större än 160cm brett/högre siffra om tyget är mindre än 
160cm brett 

 

Summer Breeze: 32 36 40 44 48 52 56 60  

Klänning i ett stycke, urringning A (vanlig), längd 190cm  

 225 225 225 230 230 230 230 230 



 

 

Klipp ut alla delarna. Välj helt eller delat fram/bakstycke. Välj urringning, rundad eller 
båtformad. Vill/behöver du svankreduktion för att slippa 'häng' i ryggen så ritar du av 
bakstyckets nedre del efter den rundade linjen som finns markerad på mönstret.  



 

Kantning båda axlarna (bild): Kanta hals på framstycket och hals/axlar på 
bakstycket. 

Fållning av hals: Sy ihop axlarna.  

Kantning en axel: Sy ihop en axel och kanta halsen. 

 

 

 

Kantning en eller båda axlarna: Lägg axelsömmarna mot varandra och vik över 
bakstycket. Limpenna är att rekommendera.  



 

  

Kantning en eller båda axlarna: Vik upp axeln och sy en söm på samma ställe som 
kantbandet. 



  

Kantning båda axlarna: Sy ihop övre och undre delarna om du har delat på 
fram/bakstycke.  

Fållning av hals: Sy ihop sidsömmarna. 

Kantning en axel: Sy andra axelsömmen. Kanta ärmhålen. Sy ihop sidsömmarna. 



 

Fållning av hals: Fålla hals och ärmslut och nertill. Klart! 

Kantning en eller båda axlarna: Avsluta alla kantband genom att sy en raksöm över 
bandet. Klipp av ett band och vik det andra bandet över och sy en raksöm över det. 
Klipp av överflödigt kantband. 



 

Kantning en eller båda axlarna: Dags för knappar. Sätt ut första och sista knappen. 
Mäta och sätt ut knappar däremellan med jämt avstånd. Det är en fuskknäppning 
så det behövs bara den färgade och honan. 

 

  



 

 

Klart! 


