
Summer dress 
size 80-164 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 80-164 och det finns olika alternativ att välja 
på som A-linje kjol, halvcirkelkjol och vanligt linne eller brottarlinneöverdel.  
Det finns också flera olika sorters fickor att välja på. 



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

Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och i illustrationen nedan ser ni möns-
terdelarna på dubbelvikt tyg med en bredd på 150 cm. Glöm inte bort 
att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter 
dessa mått. Förutom detta så tilkommer eventuella fickor och kant-
band. Här ser man alla olika delar och hur stora de är i centimeter. 



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.  

Börja med att skära ut alla delar du behöver till det alternativet du har valt. Både 
kjolarna och fram/bakstycke ska klippas mot vikt kant. 



När du har skurit ut alla bitarna så ska du ha 2 kjolar och ett fram och ett bak-
stycke på överdelen. Syr man halvcirkelkjolen så är det 4 delar till fickan och syr 
man A-linje kjolen så är det 2 delar till fickan. Jag visar halvcirkelklänningen i 
denna tutorialen så får ni med tutorialen till every day dress för att se hur man syr 
med andra kjoldelen. Överdelen är samma som denna.. 

Börja med att sy på fickorna. Jag brukar göra ett litet jack i kjolen för att marke-
ra vart fickan ska sitta så att den hamnar lika på alla. Markeringen finns med på 
mönstret. Sy dit fickan räta mot räta såhär.



Gör likadant på andra kjolen så ska varje kjoldel se ut såhär. 

Därefter syr jag ihop ena axelsömmen, räta mot räta. När det är gjort kantar jag 
halsöppningen och ena ärmöppningen. När det är klart syr jag ihop andra ax-
elsömmen och kantar andra ärmöppningen. 



Därefter syr jag på kjolarna på fram och bakstycket. Då syr jag de räta mot räta 
som på bilden. 

När kjoldelarna är ditsydda ska det se ut såhär. 



Därefter syr du ihop ena sidosömmen uppifrån och ner ink fickan. Så som jag 
visar med den röda markeringen. 

Nu kan man välja om man vill fålla, sätta dit spets eller kanta nertill. Många vill 
veta hur jag gör med spetsen så jag visar det. Jag börjar med att sy dit den räta 
mot räta mot kjolen. Jag använder oftast spets som är 2-3cm bred och elastisk 
men det funkar lika bra med stum spets. Jag köper mycket spets på aliexpress. 



Därefter viker jag ner spetsen och syr en stickning för att få den att hålla sig nere. 
Jag kör en enkel raksöm med 3,5mm stygnlängd. När detta är klart så är det bara 
att sy ihop andra sidosömmen på samma sätt som första och så är klänningen 
klar. 



Fler bilder på färdiga plagg läggs upp 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


