
Tutorial dregglis, tossor och vantar

Skriv ut mönstret i verklig storlek. Klipp efter klipplinjerna så att själva 
mönsterstrecken möts när du tejpar ihop det. 

Börjar med tossorna. Till tossorna behöver du alla dessa delar. Utsida och foder + 
mudd. 

Börja med att sy ihop hälen. Sedan kan du göra markeringar mitt fram och mitt bak 
på både sula och fot. 
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Därefter syr du fast sulan på foten. 

Gör likadant med fodret men lämna en öppning till vändhål. Sy ihop mudden på 
långsidan. 
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Vänd ner mudden i "ytterskon" och sy dit den räta mot räta. 

Vänd den till rätan efteråt sedan lägger du ytterdelen och mudden inuti fodret och 
syr fast mudden räta mot räta på fodret också. 
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Då ska det se ut ca såhär (lite halvslarvigt sytt så ignorera det).

Därefter vänder du hela tossan genom vändhålet och syr ihop det. 
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Därefter vränger du in fodret i yttertyget och viker ner mudden och då ska det se ut 
såhär. Därefter gör du samma med den andra tossan :)

Till vantarna Behövs alla dessa delar. 
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Sy ihop ena sidan på fodret och yttertyget så att själva botten blir en del. ärefter 
lägger du utsida och foder på mudden som detta och syr ihop på kortsidorna. 

Då ska det se ut såhär när det är klart. 
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Därefter viker du den så att delarna hamnar räta mot räta och syr ihop de som detta 
och lämnar ett litet vändhål i fodret. 

Vänd därefter hela vanten genom vändhålet och sy ihop det. 
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Därefter vänder du in fodret i vanten och viker ner mudden så gör du likadant på 
nästa.

Till dregglisen behövs bara 2 delar (och eventuellt lite förstärkning där knappen ska 
sitta). Man kan välja att vändsy den men tanken är att den ska ha rå kant. Man kan 
nåla fast överdelen på baksidan innan man syr men jag brukar bara börja i ena 
hörnet och sy runt utan att nåla. 
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Då ska slutresultatet bli såhär och så sätter man knapparna som man vill. Man kan 
välja att ha 2 knappar om man vill att den ska räcka längre. 
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