
Tutorial Luva och hals

Mönstret är ex. sömsmån så det får läggas till i alla sömmar som ska sys ihop 
med andra sömmar. 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. 

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. 
Man 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. 
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Så syr jag runt hela fyrkanterna och rakt över så att det blir ett kryss i mitten. 

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. 
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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, rätan mot rätan och syr runt. 

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

Så lägger man luvan inuti klänningen/tröjan, räta mot räta. 
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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. Till barn rekommenderar 
jag INTE att ha snörning runt halsen.

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 
att sy på den precis på samma sätt som luvan. 
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