
Hourglass dress 
34-58 Info

Juridiskt: 
När du köper ett mönster ingår du ett avtal med Made By Runi/Runi 
Arntsen. Avtalet är personligt och du får ej på något sätt dela med dig av 
eller sälja köpta pdf-mönster. Du som har köpt mönstret får använda det i 
privat och i kommersiellt bruk. Jag tillåter alltså även försäljning av plagg 
och jag vill att du skriver att det är ett Made By Runi mönster om du utgår 
från mina mönster. Du får producera i liten skala men ej be annan person/
firma (massproduktion) producera åt dig. 

Om något känns oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på 
madebyruni@live.se

Tack! Hälsningar Runi

Kort om mönstret:
Detta mönstret finns i storlek 34-58 och man kan välja om man vill ha
utsvängd eller slimmad modell och man kan välja om man vill använda timglas-
delningen eller om man vill sy helt fram och bakstycke och dela av axlarna istället.



Material: 
Jag rekommenderar att använda bomullsjersey till denna modellen. Det går 
att använda interlock och college också men mönstret är anpassat efter 
bomullsjersey så det kan behövas anpassning om man väljer annat material.  
Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och i illustrationen nedan ser ni möns-
terdelarna på dubbelvikt tyg med en bredd på 150 cm. Glöm inte bort 
att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter 
dessa mått. Förutom detta så tilkommer kantband. Här ser man alla 
olika delar och hur stora de är i centimeter. 



Utskrift:
Skriv ut dokumentet i verklig storlek och kontrollera så att kontrollrutan 
stämmer. Det finns markerade klipplinjer som ska ligga mot varandra så att 
mönsterstrecken möts. Tejpa ihop mönstret så som det visas på bilden under. 
Varje storlek har en egen färg och ”mönster” på linjen så det går bra att skriva ut 
i svartvitt också men underlättar om man skriver ut i färg. 

European sizes (cm):
Storlek 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brystvidde 80 84 88 93 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Midjemål 65 69 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119 125
Stussvidde 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

US Sizes (inches):
Size  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
Bust  31 33 35 37 38 39 41 43 45 48 50 52 55 
Waist  25,5 27 28,5 30 32 33,5 35 37 39,5 42 44,5 47 49 
Hip  34,5 36 38 39,5 41 42,5 44 46 48 50 52 54 56



Övrig info om att skära ut plagget:
Börja med att rita av den storleken du ska sy. Eftersom många använder olika 
mycket sömsmån så har jag valt att inte ha sömsmån inkluderat. Sömsmånen 
ska läggas till där man ska sy ihop 2 sömmar så det ska allts inte läggas till 
sömsmån där man kantar. Sömsmånen beräknar du på hur mycket som för-
svinner när du syr ihop två sömmar och det kan vara olika vad man gillar, jag 
själv brukar ligga på ca 0,6cm eftersom jag overlockar ihop de flesta sömmarna 
med en söm som är 0,5cm bred.  

Fler bilder på färdiga plagg läggs upp regelbundet på:
 
Instagram: @madebyruni (använd gärna #madebyruni när ni lägger upp sydda 
plagg efter mina mönster)
 
Facebook: https://www.facebook.com/madebyruni/
          https://www.facebook.com/groups/1153517751347356/

Alla mina mönster finns att köpa på www.madebyruni.com och flera av de finns 
även som mönsterark om man tycker bättre om det än pdf.

Det finns fler tutorials på olika moment och alternativ till mina mönster på 
www.patternsbyruni.wordpress.com

Här ser ni ett exempel på varianten 
med helt fram och bakstycke och 
delade axlar. Jag rekommenderar att 
man bara delar axlarna ELLER fram/
bakstycket. Gör man båda på samma 
klänning så kan det fort se ut som 
man har en väst på sig. 


