
Tutorial Snurrklänning, halvcirkelklänning och peplum 

För att ni inte ska beöva tejpa ihop 40 ark så har jag valt att lägga mönsterdelarna 
omlott. Skriv ut pdf-filen i verklig storlek sedan klipper du vid klipplinjerna så att 
mönsterstrecken möts när du tejpar ihop det. Såhär ska det se ut färdigt ihoptejpat. 

I detta mönstret finns det många alternativ att välja på. Man kan välja 2 olika 
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överdeler och på båda så kan man välja 4 olika längder efter hur högt man vill ha 
delningen. Kjolarna finns också i flera olika längder och man dessutom välja om man 
vill ha helcirkelkjol eller halvcirkelkjol. Vill man sy peplum-tröja så väljer man 
halvcirkelkjolen och en av de kortaste längderna. Såhär ser mönsterdelarna ut var 
för sig. Till långärmade varianten är det tänkt att det ska vara mudd på ärmen, den 
finns också med i mönstret. 
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Kjolen skärs ut mot vikt kant 2 ggr. 

När alla delar är utklippta ska du ha 2 kjoldelar och två överdelar (en fram och en 
bak). Väljer man lång ärm så ska man dessutom ha 2 muddar. 
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Jag börjar alltid med överdelen för att inte behöva släpa runt på så mycket tyg när 
jag syr. Jag syr ihop ena axelsömmen räta mot räta så kantar jag halsen och på korta 
modellen ena ärmen. Så syr jag ihop andra axelsömmen för att sedan kanta andra 
ärmen. Därefter syr jag ihop sidorna.

Väljer man långärmade modellen så ska mudden sys ihop såhär. Så viker man den 
som en vanlig mudd och syr fast den räta mot räta. 

Då ska den färdiga mudden se ut såhär innan man syr på den. 
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Därefter syr jag ihop kjolens ena sida räta mot räta så att hela kjolen blir ett stycke. Man kan 
välja att fålla den, ha rullfåll eller min favorit, sy dit spetskant. Då börjar jag med att 
overlocka dit spetsen räta mot räta längst ner på kjolen. 

Därefter syr jag ner spetsen med en enkel raksöm med lite längre stygn. 
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Därefter syr jag ihop andra sidosömmen. 

När kjolen är klar lägger jag överdelen inuti kjolen räta mot räta och syr runt precis 
som med en mudd. 
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Då ska det se ut såhär när det är klart. Och då ska klänningen vara färdig :) Samma gäller för 
helcirkel, halvcirkel och pleplum modellen. 
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