
Raglan hoodie with a twist 
size 34-54 tutorial

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 34-54 och det finns olika alternativ att välja på 
som att ha delade ärmar för en snygg axeldetalj eller att man väljer en in-
svängd version av fram och bakstycke. De finns också luva och hög hals som 
alternativ annars kan man välja att bara kanta halsöppningen.



Tygåtgång:

Tygåtgången beror lite på vilken variant man gör men gör man t.ex. 
som den rosa på visningsbilden i början så behövs det 1,3m på 150cm 
bredd. Så behövs det tyg till foder av luva (ca 55cm) eller hals (ca 
45cm). Behövs ca 40cm mudd.

Material: 
Jag rekommenderar att du använder bomullsjersey till denna modellen. Det 
går att använda interlock och college också men mönstret är anpassat efter 
bomullsjersey så det kan behövas anpassas om man väljer annat material.  

Storleksguide:
Storlek  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Brystvidde  80 84 88 93 96 100 104 110 116 122 128 
Midjemål  65 69 73 77 81 85 89 95 101 107 113 
Stussvidde  88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132

Vill du ha lite mer slimmad modell så väljer du en storlek mindre än vad dina 
mått säger. 

Muddtabell midja:
Storlek:  Mått:
34   73x16cm
36   76x16cm
38   79x16cm
40   82x16cm
42   85x16cm
44   88x16cm
46   91x16cm
48   95x16cm
50   99x16cm
52   103x16cm
54   107x16cm



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. 



Sy ihop 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.  

Skär ut alla delar du behöver. Jag väljer att visa alternativet med delningen fram 
eftersom den är lite svårare och så visar jag bara lite kort hur man gör med axel-
lapparna om man vill använda de. Jag personligen rekommenderar att man kör 
antingen eller eftersom det kan se lite ut som man har en väst på sig om man gör 
både axellappar och delningen fram och bak. Börja med att skära ut alla delar du 
behöver till det alternativet du har valt. Jag börjar alltid med fickorna eftersom 
det är lättast att sy de när det inte är en massa onödigt tyg runtom. Jag limmar 
dit de med vanligt skollim ala det som står uppe i hörnet på bilden. 



Sy fast fickorna och kanta ficköppningarna. Vilken ordning du gör det spelar 
ingen större roll. Jag syr med covermaskin så jag syr från baksidan men man kan 
sy med vilken stretchig dekorsöm man vill. 
OBS! På de mindre storlekarna så överlappar fickorna mittdelen lite så de måste 
man sy ihop mitten med sidorna innan man syr på fickorna. 

Nu kommer vi til att sy ihop delningen. Det kommer se konstigt ut och det är lite 
pill att få det att ligga rätt. Sy ihop det räta mot räta hela vägen ner. Tycker man att 
det är svårt så kan man nåla massor. Gör likadant på båda sidorna på framstycket 
sedan gör du samma på bakstycket. Uppifrån och ner. 



När alla 3 delar på framstycket är ihopsydda ska det se ut såhär. Samma på baksi-
dan fast utan fickorna.



Väljer man att ha delade axlar så gör man såhär. Börja med att sy fast axellapparna 
räta mot räta. Man kan sy en stickning över sömmen om man vill ha det som en 
snygg detalj eller för att sticka ner sömmen så den inte riskerar att stå ut men det 
är inget måste. 



Därefter syr du ihop axelsömmarna. Jag brukar börja med att sy på båda ärmarna 
på framstycket och därefter syr jag på bakstycket på höger ärm och lämnar öppet 
i sista raglansömmen för kantningen. Sy räta mot räta och tänk på att raglansöm-
men på ärmen är kortare på ena sidan för att matcha raglansömmen på fram-
stycket. 

När du har sytt ihop raglansömmarna som beskrivet så borde det se ut såhär. 



Väljer man att kanta halsen istället för att sy dit luva eller hög hals så gör man det 
nu. Därefter syr man ihop sista axelsömmen och sedan syr man ihop sidosöm-
marna längs hela ärmen och sidan på kroppen. När detta är gjort syr man fast 
mudden på armarna och nertill i midjan så är tröjan klar. Väljer man att sy hals 
eller luva så syr man ihop sista axelsömmen sedan följer man nästa steg som jag 
visar i en egen tutorial som heter luva och hals. När de är ditsydda så gör du som 
ovan och syr ihop sidosömmarna för att sedan sy dit mudden. 

Mudden sys ihop såhär sedan viker man in ena halvan inuti den andra och syr dit 
den på ärmen räta mot räta. så är det bara att sy dit midjemudden och så är tröjan 
klar!



Fler bilder på färdiga tröjor och det läggs också upp bilder 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




