
Tutorial snurrekjole

Jeg begynner med å tape sammen papirene slik at strekene møtes. Da skal det 
ferdige mønsteret se slik ut. Du tilpasser lengden på kjolen avhengig av om du vil 
lage opplegg, kante, ha rullefald eller blondekant. Vil du ha opplegg er det lettest å 
bruke lengden på kjolen som er en størrelse større (livvidden må imidlertid være 
riktig størrelse). Da får du den lengden som trengs for opplegg.

Dette er de ferdige mønsterdelene. Jeg tegner alltid sømmonn på mønsteret, men 
det glemte jeg både på skjørtet og overdelen på disse bildene. Uten om det ser man 
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ut i fra bildene hvor man skal legge til sømmonn 

Skjørtet klippes motbrett slik at det blir en halvsirkel. Dette gjør du 2 ganger.

Når alle deler er klippet ut skal du ha to halvsirkler til skjørtet, samt ett fremstykke 
og ett bakstykke (disse delene klippes også motbrett).
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Jeg begynner med overdelen. Jeg syr først sammen ene skuldersømmen, slik at jeg 
kan kante halsen. Når halsen er kantet syr jeg sammen den andre skuldersømmen 
slik at jeg kan kante ermene. Når ermene er kantet syr jeg sammen sidesømmene på 
overdelen. Da skal overdelen være ferdig og se slik ut.

Jeg syr sammen den ene sidesømmen på skjørtet (rett mot rett) slik at det blir en 
stor del. Jeg må innrømme at jeg ikke har tålmodighet til å legge opp en sirkelkjole, 
derfor «fjusker» jeg med en quickfix som jeg syns blir svært fin. Jeg syr på blonder 
nederst langs skjørtekanten.
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Jeg syr på blondekanten med overlocken, men det går like godt å sy med en vanlig 
symaskin. Jeg syr på blonden rett mot rett.

Når blonden er sydd fast, bretter jeg inn overlocksømmen slik at blonden legger seg 
nederst på skjørtekanten. Deretter syr jeg en rettsøm med lange sting for at den skal 
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holde seg på plass. Når dette er gjort, er det bare å sy sammen den andre 
sidesømmen på skjørtet, så er det klart!

Når skjørtet og overdelen er ferdig legger jeg overdelen med rettsiden ut og skjørtet 
med vrangen ut. Deretter legger jeg overdelen inni skjørtet slik at stoffene ligger rett 
mot rett og sidesømmene møtes.

Da ser det omtrent slik ut (bare at sømmene ikke ville ligge mor hverandre når jeg 
tok bildet).
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Da gjenstår det bare å sy rundt hele sirkelen og vrenge kjolen! Da er den ferdig!
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