
Tutorial Cozy dress

Skriv ut mönstret i verklig storlek. Därefter klipper du längs klippkanterna så 
att de ska ligga kant i kant med varandra när man tejpar ihop mönstret. 
Strecken ska alltså mötas. Mönstret är ex. sömsmån så det får läggas till i alla 
sömmar som ska sys ihop med andra sömmar. Sömmar som ska kantas 
behöver ingen sömsmån. Du väljer själv om du vill ha luva, hals eller bara 
vanligurringning. Rita av mönsterdelarna du behöver och börja skär ut. 
Mönsterdelarna det står "mot vikt kant" på ska läggas på dubbelt tyg med en 
vikt kant så att det blir ett helt stycke (se bild). 

Luvan och halsen ska också skäras ut mot vikt kant och det ska vara en 
yttersida och ett foder. 

Fodret kan man välja om man vill ha i samma material eller om man kanske 
heller vill ha något varmare som college eller merinoull på insidan. 

Luvans delar ska se ut som detta när det är utskuret. 
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Vi kan börja med hur man syr ihop själva klänningen. Jag börjar alltid med 
fickorna och då brukar jag mäta med en linjal för att se så att de hamnar lika 
högt ovanför ficköppningen. Jag brukar ha ca 4cm från öppningen. 

Därefter limmar jag lite här och var på fickan så att den håller sig på plats. 
Många använder dyrt textillim men jag har använt vanligt lim i över ett år nu 
utan att det har bråkat med varken tvätt eller maskiner. 

Jag syr på fickorna och kantar öppningen. Fickorna kan man sy på med cover 
eller vanlig maskin. Använder man vanlig maskin och syr från rätan så kan 
det vara bra att ha någon sorts markering på vart fickan är om man inte bara 
känner på tyget under tiden man syr. 
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När fickorna är ditsydda så syr jag ihop axelsömmarna (bara en om halsen 
ska kantas så kantar jag den innan jag syr ihop andra axeln) och 
sidosömmarna. Jag lämnar ett par cm längst ned på ena sidosömmen så att 
man kan kanta nertill. Vill man fålla istället så får man lägga till lite på längden 
för det. 

När detta är gjort så kantar jag längst ned på klänningen (ursäkta stöket, jag 
vabbade när jag gjorde tutorialen och barnet lekte för fullt där inne ;) ). När 
kantningen är klar så syr jag ihop det sista av sidosömmen. 

Nu kommer vi till armmuddarna. Dessa kan man behöva anpassa längden lite 
på om man är lång eller kort. De har passat bra på mina provsömmerskor 
men alla är olika och armarna kan ju vara olika långa om man är 150cm lång 
eller 180cm lång. 
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Man viker muddarna så att det ser ut som detta och syr ihop sidan. På så vis 
blir de smalare längst ut på handleden. 

Så viker man in ena halvan inuti den andra halvan så att det blir en mudd 
som på bilden. 

Man lägger mudden räta mot räta inuti ärmen och syr runt. 

4



Så kommer vi till nästa steg. Luvan/halsen. Det är samma princip på båda. 
Jag gör två fyrkanter som är ca 4-5cm åt båda hållen. Hur stora man vill ha 
de är en smaksak men jag gillar när de syns. Men behöver inte ha fyrkanter 
eller knytning alls om man inte vill. Går att ha helt utan eller att man bara 
sätter öljetter utan någon fyrkant. 

Jag latar mig som vanligt och limmar på fyrkanterna. 

Så syr jag runt hela fyrkanterna och rakt över så att det blir ett kryss i mitten. 
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När detta är klart så viker jag de så att själva krysset hamnar längst ut som på 
bilden och klipper ett LITET hål längst ut. 

Jag sätter öljetterna efter anvisningen på paketet och som ni ser så är det inte 
alltid öljetten hamnar mitt i krysset men det spelar ingen större roll mer än att 
det kan störa estetiskt. Jag gillar öljetterna som är 5mm stora. 

När detta är klart så syr jag ihop den bakre sömmen på både ytter och 
innerdel av luvan. 

Så lägger jag ena inuti den andra precis som mudden, rätan mot rätan och 
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syr runt. 

Så vränger jag ut den så att den blir som på bilden. 

När jag ska sy på luvan så tycker jag att det är lättast att göra pyttesmå 
markeringar mitt fram och mitt bak. Då lägger jag den såhär så att 
axelsömmarna hamnar över varandra och man lätt får fram mitten både fram 
och bak. Så klipper jag av en pyttebit där så att det blir ett litet märke. Detta 
behövs kanske inte om man nålar men jag nålar ingenting när jag syr denna. 
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Så lägger man luvan inuti klänningen precis som mudden, räta mot räta. 

Och har man gjort markeringen så är det ganska lätt att hitta mitt fram. Jag 
brukar börja mitt fram så att det är säkert att öljetterna hamnar lika långt från 
mitten. 

Snörningen gör jag genom att ta en tunnare remsa med jersey (runt 3cm men 
jag mäter aldrig). Så drar jag hårt i den. Då rullar den ihop sig som detta. 
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Så tar jag en nål och trär igenom snöret och knyter det efteråt i båda 
ändarna. Jag personligen har en 3-åring som skulle strypa mig allt för ofta om 
jag hade denna runt hela halsen så jag har den enbart för syns skull och trär 
den bara igenom på framsidan istället för runt hela. 

Halsen har samma princip som luvan. Den skärs ut i 2 delar mot vikt kant. 
Man gör på samma sätt med snörningen om man vill ha det. Så syr man ihop 
bakre sömmen på båda delarna. Denna valde jag att ha merinoullfrotté på 
fodret i halsen eftersom jag är så himla frusen. 

Man lägger ena inuti andra och syr ihop de räta mot räta. Sen så är det bara 
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att sy på den precis på samma sätt som luvan. 

På många av mina klänningar så har jag valt att dela klänningen så att man 
har ett tyg uppe och ett tyg på kjolen. Då mäter jag från ärmhålan och ner till 
där jag vill ha delningen sen så lägger jag måttbandet såhär på mönstret och 
räknar bort ca 3cm. Då har det stämt bra på mig och de jag har sytt til. 

När jag har skurit ut alla bitar för sig och sytt på fickorna som vanligt så lägger 
jag överdel och underdel räta mot räta som detta och syr ihop sömmen. Detta 
gör jag både på fram och bakstycke. Efteråt är det bara att sy ihop den som 
vanligt. 
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Här är några färdiga resultat av all provsömnad :)
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Man kan dessutom (om man vill) korta av klänningen och göra en tröja av det. 
Jag tänkte ha med det i mönstret men det belv helt enkelt så rörigt med alla 
streck att jag kände att det blev för mycket. Det ska ju faktiskt gå att se vad 
man ritar av. Då mäter man bara från axeln och så långt man vill ha den så 
gör man en markering på mönstret och delar av det där. (man kan se att jag 
har gjort det på mitt mönster på första bilden). Så gjorde jag ficköppningen 
högre upp och rundade fickorna lite mer. Men man måste ju inte ha fickor. Så 
gjorde jag en mudd nertill men man kan ju fålla eller kanta om man hellre vill 
det. Tog ca 75-80% av bredden på tröjan. 
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