
tutorial 
fantastical weran 

storlek 32 – 60 
 

 
Det här mönstret har olika variationsmöjligheter. 
Kort ärm, lång m/u mudd eller 3/4-ärm. Huva för 
två urringningar, omlotthuva, krage/omlottkrage, 
tvåfärgad krage, fickor i sidan eller två varianter 
av magfickor. Mönstret passar för stretchigt tyger 
tex trikå, jogging. Modellen är ledigt rymlig. 
 
Sömsmån ingår ej. Lägg till sömsmån för fåll. 
 

  



tygåtgång 
Tygåtgången är beräknad på tvättat/krympt tyg 160cm brett, inkl sömsmån (1cm) 
och fåll (3cm). Måtten utläses: Bredd x höjd 

ALLA MÅTT ÄR RÄKNADE PÅ KROPPSLÄNGD 190CM.  

FÄRDIGT PLAGG 
Strl TOPP, kort ärm TRÖJA, 3/4 ärm TUNIKA, lång ärm KNÄLÅNG, lång ärm 
32-50 85 125 155 170 
52-60 130 150 170 200 

 
LÖSA DELAR 
STRL TOPP TRÖJA TUNIKA KNÄ RUNDAD 
32-50 65 75 85 100 110  
52-60 130 150 170 200 220 

ÄRM KORT  3/4 LÅNG med mudd  LÅNG utan mudd 
32-50 100x20 100x50 100x60  100x70  
52-60 110x25 110x55 110x65  110x70  

KJOL  KORT KNÄLÅNG  
32-50 105x45 105x55   
52-60 130x45 130x55 

MUDD  ÄRM MIDJA, lösare MIDJA, tunika 
32-50 50x30 105x22 105x32 
52-60 55x30 140x22 130x32  

HUVA LITEN OMLOTT (x2 vid fodrad huva) 
32-50 80x50 110x50   
52-60 80x50 120x50   

KRAGE RAK, enfärgad RAK, tvåfärgad OMLOTT (plus rak enfärgad) 
32-50 70/80/90x20 70/80/90x25 90/100/105x25  
52-60 80/90/100x20 80/90/100x25 100/105/115x25  

MAGFICKA strl 32-50 strl 52-60 
 40x30 45x30 

DRAGKEDJA, ÖPPNINGSBAR Plaggets höjd anpassas till dragkedjans mått. 
32-60 Topp Tröja Tunika Knälång 150/170/190 CM  
Stor urringning 35/40/40 40/45/50 55/60/60 70/75/80 
Urringning 40/40/45 45/50/55 60/65/70 75/80/85 
Båtform 45/45/50 50/55/55 65/70/70 80/85/90 
 
+10CM FÖR HUVA  



sömnadsbeskrivning 
 

SÖMSMÅN INGÅR EJ.  

LÄGG TILL FÖR FÅLL DÄR PLAGGET SKA FÅLLAS. 

DRAGKEDJA: Fållen behöver anpassas på höjden mot den längd på dragkedja du 
har valt. Alt kapa dragkedjan överst eller börja sätt den uppifrån och ner och låta 
den avsluta tidigare. 

Välj längd efter hur lång du är. 
Välj urringning, huva eller krage. 

 

TRÖJA MED KJOL  s 4 

OMLOTTHUVA s 11 

MIDJEMUDD s 14 

MAGFICKA, RAK ÖPPNING s 16 

ÄRMMUDD s 22 

KRAGE  s 24 

DRAGKEDJA s 25 

TVÅFÄRGAD KRAGE s 31  



tröja med kjol 
 

 
Klipp ut alla delarna.  

 
Fållning av halsen: Sy båda axlarna. 
Kantning av halsen: Sy ihop en axel, kanta halsen, sy ihop andra axeln. 



 

 
Kanta ev fickor. 
Ska du sy magficka istället är det smidigt att sy fast den nu. Kolla avsnittet för 
magficka s. 16 



 
Limma/nåla fickan mot framstycket med rätan utåt. Sy fast med dekorsöm. 



 
Sy fast ärmen. 
 
 



 
Sy ihop sidsömmarna. 
 
 

 
Fålla ärmarna. 
 
Kantband 
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.  
 



 
Vik mudden på längden och sy ihop kortsidorna.  
 
 

 
Fålla nederkanten av kjolen. 



 
Lägg kjolen och överdelen räta mot räta. Nåla på fyra ställen (minst) och sy ihop. 
Fålla halsen. 
 
Klart! 
 

  



omlotthuva 
 

 
Lägg delarna räta mot räta och sy ihop yttre huvudsvängen på båda sidorna.  
 
Fodrad huva/huva med infodring: Sy fast ev läderlapp/förstärkning i nedre hörnet av 
huvan och ev öljetter sätts dit. 

  



 
Lägg huvorna räta mot räta och sy ihop framkanten. Öljetter för dragsnöre monteras 
med vlieseline/mellanlägg innan kragen sys fast. Vänd huvan rätt. Nåla och sy en 
dekorsöm runt huvans framkant. 

 

 
Nåla fast räta mot räta med början från mitten av nacken. Sy fast runt hela halsen. 



 

Klart. 

 

  



midjemudd 
 

 
Vik mudd efter trådriktningen och sy ihop kanten så det blir en stor rund mudd.  

 

 
Vik mudden dubbelt och sy fast i kanten på överdelen. Nåla gärna på minst fyra 
ställen så blir det jämnt fördelat. 

 



 
Klart! 
 

  



magficka, rak ficköppning 
 

 

 

Klipp ut alla delarna. Fålla kortsidorna på magfickan. Markera öppningen. Sömsmån 
ingår på ficköppningsremsan. Vik in 1cm på ena långsidan och 2cm på kortsidorna. 

 



 
Limma fast remsan 2cm in på tyget. 
 



 
Vik in remsan bakom magfickan och nåla fast. 
 



 
Sy en raksöm runt remsan. Klipp av överflödet. 
 



 
Gör lika på andra sidan. 
 

 
Vik in över/nederkanten 1cm och limma/nåloa fast den på framstycket. Överkanten 
ska vara samma linje som magfickan på mönstret. 
 



 
Sy runt kanterna förutom vid ficköppningarna. 
 
Klart! 
 
 

 

 

 

  



ärmmudd 
 

 
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. 



 
Klart! 
 

 

  



krage 
 

 
Tvåfärgad krage 
Vik kragen längs trådriktningen. Sy ihop kortsidan. Upprepa med den andra färgen. 
Lägg båda delarna räta mot räta. Sy överkanten, håll koll på om tyget har mönster 
som ska vara uppåt.  
 
Enfärgad krage 
Vik kragen längs trådriktningen. Sy ihop kortsidan. Vänd kragen rätt. Nåla fast den 
mot halsöppningen med minst 4 nålar. Sy fast runt hela halsen. 
 

 
Vänd kragen rätt. Nåla fast den mot halsöppningen med minst 4 nålar. Kragen ska 
ha tvåfärgat mot rätan av överdelen. Sy fast runt hela halsen. 
 
Klart! 
 



dragkedja 
Detta exempel kommer från ett annat plagg och vissa detaljer kan därför avvika 
från detta mönster.  

 

 

Jackans 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.  

 

 

Exempel på infodring. Rita av tex 5cm längs med kanten och klipp ut. Infodringen 
läggs på framstycket räta mot räta med dragkedjan mellan. 



 

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. 

 



tvåfärgad krage 
Detta exempel kommer från ett annat plagg och vissa detaljer kan därför avvika 
från detta mönster.  

 



 

Klipp ut delarna för inre 2-färgad krage och yttre krage. 

 

 

Lägg delarna räta mot räta och sy ihop längs de raka kanterna. 

 



 

(Frivilligt!) Stick ner sömmen med en elastisk söm. 

 

 

 

Lägg delarna kant i kant, avig sida mot avig, längs den rundade kanten och pressa den raka kanten 
med ett strykjärn. 

 



 

Nåla fast kragen, räta på yttre kragen mot räta på halsringningen och sy fast. 

 

 

Färdigt! 

 



 


