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Det här mönstret har ett antal olika  
variationsmöjligheter. Överdelen har  
flera alternativ som går att blanda  
fram/bakstycke.  
Kjolen finns i fyra längder.  
 
Sömsmån ingår ej. Lägg till sömsmån för fåll. 
 
 
 
 
 



information 
LICENS FÖR FÖRSÄLJNING 
I mönstren ingår en licens för försäljning. Det innebär att du som privatperson som 
hobbysyr eller har ett eget företag har rätt att använda dig av mönstren för att sy 
upp kläder och sälja. Licensen gäller enbart dig som köpt mönstren och licensen 
med dess villkor kan ej överlåtas till annan part. Med överlåtelse till annan part 
menas exempelvis att du låter någon annan fysisk eller juridisk person tillverka plagg i 
stor skala (massproduktion) för din räkning. 

SÖMSMÅN/FÅLL INGÅR EJ. 
På ALLA mönster ska du lägga till sömsmån, förutom där det är beräknat att det ska 
vara kantband eller om det står något annat på mönstret. Jag rekommenderar att 
du läser igenom den här sömnadsbeskrivningen. Där finns förklaringar både i bild och 
text som kan underlätta sömnaden. 

PAPPERSMÖNSTER 
Pappersmönstret är känsligt för fukt och nötning. Handskas varsamt med mönstret. 
På vissa pappersmönster är några mönsterdelar delade pga platsbrist. Läs noga ifall 
de ska ritas av och sättas ihop på ett speciellt sätt. Säljer du pappersmönstret måste 
du slänga/förstöra de kopior du har ritat av. 

PDF-MÖNSTER 
Filerna laddar du ner från din sida på Etsy - efter köp hamnar de på "purchases". Det 
är PDF-filer och jag rekommenderar en pdf-läsare där du kan ändra till "verklig 
storlek" samt "automatisk stående/liggande" på utskriftssidan. Till exempel Adobe 
Reader eller PDF X-change. Det är viktigt att mäta kontrollrutan så att den är exakt 
30mm * 30mm annars kanske plagget inte blir som du tänkt dig. PDF är enkelt att 
skriva ut. Använd lager i pdf-läsaren och skriv endast ut den storlek du vill sy och klipp 
ut direkt. Det är pilar på mönstret och dessa lägger du med spetsarna mot varandra. 
Det finns även en översikt på mönstren så du kan se hur pappren ska ligga.  

På grund av att PDF-mönster är en digital produkt görs inte några återbetalningar 
eller mottages några returer. PDF-Mönstret får inte kopieras och/eller säljas/skänkas 
vidare.  

AVTAL 
När du köper ett mönster ingår du ett avtal med Sewingheartdesign om att du 
accepterar licensen med dess villkor. Brott mot detta avtal kommer att beivras i 
svensk domstol.  

 

Jag hoppas att du blir nöjd med mönstret! Lycka till med sömnaden! 

 

/Marie Sidén  

Sewingheartdesign 



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 

 

LÖSA DELAR STRL KROPPSLÄNGD/BODY LENGTH 150/170/190cm 
LOOSE PARTS SIZE HÖG MIDJA/HIGH WAIST LÅG MIDJA/LOW WAIST 
TOPP M SMALA AXELBAND 32-40 35 cm 25 cm 
TOP WITH SPAGETTI STRAPS 42-60 40 cm  30 cm 
 
TOPP HÖG HALS 32-40 40 cm 45 cm 
TOP HIGH NECK 42-60 45 cm  55 cm 
 
KJOL, LINNE 32-40 35/35/40 30/30/35 cm 
SKIRT, TANKTOP 42-60 70/70/80 60/60/70 cm  
 
KJOL, TUNIKA 32-40 50/55/60 cm 45/50/55 cm  
SKIRT, TUNIC 42-60 100/110/120 cm  90/100/110 cm  
 
KJOL, KNÄLÅNG 32-40 70/75/80 cm 65/70/75 cm  
SKIRT, KNEE LENGHT 42-60 140/150/160 cm  130/140/150 cm  
 
KJOL, FULLÄNGD 32-60 200/220/240 cm 190/210/230 cm  
SKIRT, FULL LENGHT   
 
KJOL, FULLÄNGD, RYNKAD 32-60 400/440/480 cm 380/410/460 cm  
SKIRT, FULL LENGHT, GATHERED 
 
 
FICKOR I ANNAT TYG 
POCKETS IN OTHER FABRICS   
32-60 30 cm  
 
 
Välj längd på klänningen efter hur lång du är. 
Välj hög eller låg midja på överdelen och samma linje på kjolen.  
Välj urringning. Hög urringning kan göras med dubbelt tyg för bättre stabilitet vid 
hellång kjol. 
Välj kjollängd: linne, tunika, knä eller fullängd. 
 

  



Rynkad kjol:  
Välj linjen för rynkad kjol och klipp ut mot vikt kant. Använd ev rynktråd för att rynka 
ihop kjolen så den passar mot överdelen. 
Rynka med overlock:  
Diff 2,25. Stygnlängd 4. Alla nåltrådar ska stå på 8. Ha gärna lång tråd både i början 
och slutet så att du kan minska rynket genom att släta ut lite mot ändarna. Det går 
också bra att rynka mer genom att fånga upp nåltrådarna och dra i dom. 

Ficka:  
Kanta ficköppningen. Lägg fickans räta mot framstyckets aviga och sy fast med 
dekorsöm. 

Enkelt axelband (se sid 6-11):  
Kantbandet sys enl tabellen plus lite extra innan den sys mot halsen och vidare enl 
mått till nästa axel. 

Dubbla axelband:  
Kantbandet sys enl tabellen plus lite extra innan den sys mot framsidan av ärmhålet, 
runt bakstycket, fram runt ärmhålet och vidare enl mått. Urringningen fram sys enl 
enkelt axelband. 
Hög hals kan göras med fåll och kanal för bandet. 

Hög bred hals med öppning i ryggen:  
Klipp två bakstycken med sömsmån/fåll, alternativt 
klipp mot vikt kant men gör en rundning så 
öppningen form en mjukare form. Fålla/kanta 
bakstyckenas öppningskant.  

  



sömnadsbeskrivning 
 

 
Klipp ut alla delarna.  

 

 
Sy ihop en axel och kanta halsen. 



 
Sy andra axelsömmen.  
 

 
 
Kanta ärmhålen. Sy ihop sidsömmarna. 
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.  
  



 
Stoppa in överdelen i kjol, räta mot räta. Se till att sidsömmarna möts. Sy ihop. 
 

 
 
Fålla nertill. Klart! 
 
  



smala axelband 
 
 

 
Klipp ut alla delarna.  

 
Rynka kjolens överkant så den passar mot överdelen. 
 



  
Sy ihop kjol mot överdel. 
 

 
Sy ihop sidorna. 
 
 
 
 



 
Kanta övre urringningen. 
 

 
Sy kantbandet enl måttabellen plus lite extra innan du börjar sy på ena framkanten 
av urringningen. 



 
 
Sy kantband hela vägen runt till andra sidan och lika långt som det blev i början. 
Mäta upp det mått som krävs enl tabellen. 
 

 
 
Nåla/limma fast kantbandet enl markering på mönstret. 



 
 
Sy två raksömmar över kantbandet. En överst och en nederst på bakstyckets 
kantband för att få axelbandet att inte vika upp sig. 
 

 
 
Klipp av överflödet. 
 



 
 

 
 
Fålla nertill. 
Klart! 


