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Det här mönstret har olika variationsmöjligheter. Lång eller kort modell. Krage, huva 
eller både krage och huva. Invändiga eller utvändiga fickor.  
 
Sömsmån ingår ej. Lägg till sömsmån för fåll. Mönstret är tänkt till icke strechigt tyg tex 
regntyg, softshell, tjockare vävt bomullstyg mm. 

  



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 135cm brett, inkl sömsmån (1cm) 
och fåll (3cm). 

 

KROPPSLÄNGD: 150/170/190 cm 
 
STRL KAPPA JACKA HUVA KRAGE 
XS -XL 155/165/170 cm 170/180/185 cm 40 cm 10 cm 
2XL-4XL 255/270/280 cm 285/300/310 cm 40 cm 10 cm 
 
DRAGKEDJA, ÖPPNINGSBAR 
STRL KAPPA JACKA HUVA/KRAGE 
XS - XL  55/60/65 cm 80/85/90 cm +10 cm 
2XL-4XL 60/65/70 cm 85/90/95 cm +10 cm 
 

 

sidor 
SÖMSMÅN INGÅR EJ. LÄGG TILL FÖR FÅLL DÄR PLAGGET SKA FÅLLAS. 
Mönstret är tänkt till icke stretchigt tyg tex regntyg, softshell. 

OBS! Midjemudden behöver anpassas på höjden mot den längd på dragkedja du 
har valt. 

Välj längd på jackan/kappan efter din kroppslängd. Välj huva eller krage.  

JACKA s 4 

HUVA s 6 

KRAGE s 8 

MUDDAR s 9 

DRAGKEDJA s 10 

HALSÖPPNINGSBAND s 16 

FICKA MED LOCK s 18  



jacka 
SÖMSMÅN INGÅR EJ. LÄGG TILL FÖR FÅLL DÄR PLAGGET SKA FÅLLAS. 
Mönstret är tänkt till icke stretchigt tyg tex regntyg, softshell. 

OBS! Midjemudden behöver anpassas på höjden mot den längd på dragkedja du 
har valt. 

Välj längd på jackan/kappan efter din kroppslängd. 

Välj huva eller krage.  

    

Bild. Infodring till huva, huva.                Bild. Fickor. 

    

Bild. Fram/bakstycke.          Bild. Ärmar. 

Klipp ut alla delar du tänker använda. 



 

Sy axelsömmarna. 

 

Sy fast ärmarna i ärmhålen. 

 

    

 

 



huva  

Sy fast ev läderlapp/förstärkning i nedre hörnet av huvan och ev öljetter sätts dit. 
Öljetter för dragsnöre monteras med vlieseline/mellanlägg innan huvan/kragen sys 
fast. 

  
Bild. Infodring av huvan. 

Lägg delarna räta mot räta och sy ihop yttre huvudsvängen på båda sidorna.  



 

Det kan vara lättare att sätta fast snöret i huvan redan nu. Sy fast mitten på snöret 
mitt uppepå huvan med raksöm (förhindrar att snöret åker ur). 

 

Infodring: Lägg infodringen räta mot räta mot huvan och sy kanten runt om fram. 

Fodrad huva: Lägg huvorna räta mot räta och sy ihop framkanten. Vänd huvan rätt.  

 

 



krage 

 

Krage och huva: Gör enl beskrivning ovan men lägg huvan mellan kragens och 
jackans räta innan du syr fast dom. 
Krage: Lägg delarna räta mot räta och sy ihop yttre kanterna. Nåla fast räta mot 
räta med början från mitten av nacken. Sy fast runt hela halsen. 
Huva: Nåla fast räta mot räta med början från mitten av nacken. Sy fast runt hela 
halsen.  

 

Sy ihop sidsömmarna.  



muddar 

 
Ärm med mudd: Vik ärmmuddarna i trådriktningen och sy ihop. Vik den dubbel. Stick 
in mudden i ärmen, räta mot räta. Se till att sömmen på mudden möter ärmens söm. 
Sy ihop. 

 
Uppvikt ärm: Vik in fållen och sy en söm runt om. 
 



dragkedja 

 

Kappans höjd anpassas till dragkedjans längd eller att dragkedjan läggs från halsen 
och slutar lite högre upp än kappans nederkant. En infodring kan läggas räta mot 
dragkedjans aviga innan den sys fast mot framstycket.  



 

Lägg dragkedjan räta mot räta på framstycket och upp på kragen eller huvan.  



 

Dragkedjan ska börja precis mitt i kragen. 

 



 

Vik överskottet av dragkedjan utåt och vik sen över insidan av kragen. 

Om dragkedjan går hela vägen ner till fållen vik upp fållen mot framsidan och sy fast 
dragkedjan mellan tygerna. Sy med pressarfot för dragkedja eller med vanlig och 
väldigt nära dragkedjans tänder. Vik runt fållen till baksidan och sy upp fållen. 



 

Vänd kragen rätt. 

 
 



 

Sy en raksöm på rätan nära dragkedjan. Börja nerifrån på en sida och fortsätt upp 
och runt kragen och ner på andra sidan. 

 

 

Färdigt resultat. 

 



halsöppningsremsa  

 

Klipp till en halsöppningsremsa som är ca 80% av halsöppningen och 4cm bred.  
Vik in kortsidan och vik den på längden så det blir en slät kant i början.  

 

Lägg remsan med vikta kanten mot huvan/kragen. Passa in den mot början av 
halsöppningen. Sy fast den med en raksöm i samma söm som kragen/huvan. 



 

Vik ner remsan mot jackan och sy en raksöm i kanten på halsöppningsremsan. 

 

Magficka: Kanta/fålla ficköppningen. Placera magfickan på framstycket enl 
markering på mönstret. Vik in kanterna för ett renare uttryck eller låt kanten vara för 
ett råare intryck. Sy fast nertill och upptill på magfickan.  

 

  



ficka med lock  

 

Lägg till sömsmån och klipp ut fyra fickpåsar och ficklocket på dubbelvikt tyg. Rita ut 
ficköppningen på framstycket. Lägg fickans aviga mot framstyckets räta och sy 
raksöm runt ficköppningens kant som en smal rektangel.  



 

Klipp upp ficköppningen och klipp även ut mot hörnen.  

 

 

Vänd in fickan till insidan. Sy raksöm runt ficköppningen. Lägg den andra fickan räta 
mot räta mot fickan som sitter fast i framstycket och sy runt kanterna. 

 



 

Lägg ficklocket räta mot räta och sy ihop kortsidorna. Vänd den ut och in. Sy en 
raksöm några millimeter in på ficklocket. 

 

 

Lägg ficklocket, vänt från ficköppningen, kant i kant med sömmen runt 
ficköppningen på rätan av framstycket. Sy fast ficklocket med raksöm.  

 



 

Vänd ficklocket så det ligger över ficköppningen och sy en raksöm direkt över den 
första sömmen. 
 

 

Det ser ut såhär när det är klart. 

Fålla nertill. 

Färdig. 


