
tutorial 
eastern wind 

storlek XS – 4XL 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Det här mönstret har många olika variationsmöjligheter. Topp, tunika, klänning eller 
öppningsbar kimono/rock. Kort, 3/4 ärm utan mudd eller lång ärm med/utan mudd. 
Med eller utan fickor.  
 
Sömsmån ingår ej. Lägg till sömsmån för fåll.  
Sömnadsbeskrivning s. 3. 
Beskrivning tunika med sprund och infodring s. 7. 

  



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

 

TYGÅTGÅNG 

 

TUNIKA  XS-S M-4XL 

KORT  1,15 M 1,60 M 

KIMONO  1,30 M 2,00 M  

KNÄLÅNG  1,50 M 2,40 M 

VADLÅNG  1,75 M 2,80 M 

 

ÖPPNINGSBAR XS-4XL 

KORT  1,60 M 

KIMONO  2,00 M  

KNÄLÅNG  2,40 M 

VADLÅNG  2,80 M 

 

KRAGE 

20 CM BRED  Längd: 

XS-S  3,0 M 

M-L  3,05 M 

XL-XXL  3,1 M 

3XL-4XL  3,2 M 

  



sömnadsbeskrivning 
 

SÖMSMÅN INGÅR EJ. LÄGG TILL FÖR FÅLL DÄR PLAGGET SKA FÅLLAS. 
Sys bäst av tunt följsamt tyg tex vävd viscose, tunn bomull. Modell med ärm kan 
tjockare tyg typ fleece, frotté användas. 

Välj längd på plagget efter hur lång du är.  

Tunika med infodring: Rita av den smalare halsöppningen och 2-5cm in på mönstret 
runt om öppningen. Sy fast räta mot räta. Vik infodringen till insidan och sy en 
dekorsöm runt kanten. 

Midjebälte: Sy ihop kanterna räta mot räta, lämna ett vändningshål. Vänd och sy 
ihop öppningen. 

   
Klipp ut alla delarna. 



 

Pappersmönstret ritas av och förlängs genom att sätta linje A och B mot varandra. 

 

 

 

 



 

Sy ihop axlarna.  

 

Sy fast ev ärmar. 

 

Krage: Lägg delarna räta mot räta och sy ihop i nacken. Vik mudden på längden. 
Nåla fast räta mot räta mot morgonrocken med början från mitten av nacken. Sy 
fast mot morgonrockens öppning. 



 

Sy ihop sidsömmarna. 

 

Fålla nertill. Fålla halsöppningen. 



tunika med infodring 

 

Tunika med sprund. 

 

 

Rita av den smalare halsöppningen och ca 5cm in på mönstret runt om öppningen. 



 

Sy fast räta mot räta. 

 

 

Sy ner längs sprundet och klipp upp det. 

 



 

Vik infodringen till insidan. 

 

 

Sy en dekorsöm runt kanten. 

 

 



  

Färdigt! 


