
Tutorial basic romper

Skriv ut mönstret i verklig storlek, sedan klipper du bort kanterna så att 
mönsterstrecken möts när du tejpar ihop det.

Man kan välja om man vill dela över och underdel eller om man vill ha den i ett 
stycke. Man kan också välja om man vill kanta upptill eller om man vill vändsy. Jag 
börjar med att visa hur man gör om man vill ha delat. 

Vill man ha delat och vändsy den så skär man ut 4 överdelar, 2 fram och 2 bak. Så 
skär man ut 2 nederdelar. Så behöver man 2 muddar också. 

På just denna ville jag ha lite spets mellan lagren fram så visar även det. Man lägger 
överdel och underdel räta mot räta och spetsen emellan lagren så syr man ihop. 
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Därefter syr jag ner spetsen med en raksöm med långa stygn. 

Jag gör likadant med bakstycket fast utan spets. Räta mot räta. 
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Därefter lägger jag fodret räta mot räta mot överdelen och syr runt hela (det är här 
man istället kan välja att kanta runt men det kommer jag till senare). Det kan vara 
bra att ha någon sorts förstärkning där knapparna ska sitta. Man kan använda 
mellanlägg eller sy dit en bit vävt tyg. 

Gör likadant på båda så vänder du de så att rätan kommer ut igen. Man kan välja att 
sy en stickning runt hela sömmen man har vändsytt men det är inget måste. 
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Nu får ni stå ut med lite blandade bilder på olika plagg eftersom jag helt enkelt hade 
bättre bilder på en annan jag sydde ;) Vill man ha fickor så är det lättast att sy på de 
innan man syr ihop delarna. Jag använder lim när jag syr dit de och duttar lite lim här 
och var för att de ska hålla sig på plats. Jag syr dit de och kantar öppningen med 
kantband. 

Då ska det se ut ca såhär (har ändrat fickan och öppningen lite efter jag sydde 
denna).
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Nu ska sidorna sys ihop och då lägger du ena sidan som detta, fodret ska alltså sys 
ihop med fodret och inte sys ihop i sidosömmen. Så lägger du andra sidan räta mot 
räta uppepå. 

Så sys hela sidosömmen så som jag har gjort på bilden här. Man kan göra en liten 
hjälpstickning för att hålla fodret nere, räcker med en liten söm i sidosömmen. En 
del tyger rullar sig väldigt i tvätt och då kan man sy en rå overlockkant längst ner för 
att hålla det rakt. 

Man kan också välja om man vill ha knäppning i grenen eller om man bara vill sy 
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ihop det. Vill man ha vanlig gren så syr man bara ihop gensömmen nu och syr på 
muddarna. 

Vill man kanta grenen så får man lägga till lite på bakstycket eftersom kantbanden 
ligger omlott och det då försvinner ca 1cm på längden annars. Så är det bara att 
kanta grenen fram och bak. 

Jag brukar sy ihop kantbandssömmen lite innan jag syr på mudden så att det inte 
glider isär när man syr. 
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Mudden sys ihop sedan viker man den på mitten och vränger halva över andra 
halvan. 

Då ska den se ut såhär. 
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Därefter lägger man mudden inuti benet räta mot räta och syr ihop. 

Efter detta är det bara att sätta knapparna så är dressen färdig. Just detta 
exemplaret bråkade alla symaskiner med mig så ni får ursäkta utförandet ;) 
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Såhär blir den med delat liv och spets i delningen.

Denna har jag sytt ner vändsömmen på. 
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Om man istället vill kanta halsöppningen så måste man inte ha fodret men man 
behöver fortfarande någon sorts förstärkning där knapparna ska vara. Då kan man 
t.ex. sy på lappar som dessa och använda mellanlägg emellan eller en bit vävt tyg. 

Så kantar man runt hela överdelen och syr ihop det som vanligt. 

10



Lite fler bilder från mina duktiga provsömmerskor :)
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