
Tutorial snurrklänning

Jag börjar med att tejpa ihop papprena så att strecken möts . Då ska det färdiga mönstret se 
ut såhär. Beroende på om du vill fålla, kanta, ha rullfåll eller spets så får du anpassa längden. 
Vill du fålla så är enklaste sättet att bara ta längden på kjolen som är en storlek större 
(midjan måste dock va rätt storlek). Då får du det som behöver läggas till för fåll. 

Detta är mönsterdelarna när de är färdiga. Jag ritar alltid ut sömsmånen på mönstret men 
jag glömde det i midjesömmen på både kjol och överdelar på bilden. Annars ser man på 

1



bilden vart man ska lägga till sömsmån :)

Kjoldelen klipps ut mot vikt kant så att det blir en halvcirkel. Detta gör du 2 gånger. 

När du har klippt ut alla delar ska du ha två halvcirklar som kjoldel och ett fram och 
bakstycke (även de ska klippas mot vikt kant). 
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Jag börjar med överdelen. Där syr jag först ihop ena axelsömmen så att jag kan kanta 
halsen. När den är kantad syr jag ihop andra axelsömmen så att jag kan kanta ärmarna. När 
de är kantade så syr jag ihop båda sidosömmarna. Då ska överdelen vara färdig och se ut 
såhär. 
Jag syr ihop ena sidosömmen på kjoldelarna (räta mot räta) så att det blir ett stort stycke. 
Jag kan ärligt säga att jag inte har tålamodet att fålla en cirkelkjol så därför "fuskar" jag med 
en quickfix som jag dessutom tycker blir himla snygg. Jag syr dit spets längst ner. 
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Jag syr dit spetsen med overlocken men det funkar lika fint att sy dit den med en vanlig maskin. Jag syr dit den "räta mot räta". 

När jag har sytt dit den så viker jag in overlocksömmen så att spetsen ligger neråt istället. Så syr jag en raksöm med långa stygn för att den skall hålla sig nede. När detta är gjort så är det bara att sy ihop andra sidosömmen på kjolen och då är det klart!
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När kjol och överdel är färdiga så vränger jag överdelen så att den har rätan ut och kjolen med avigan ut. Så stoppar jag bara ned överdelen (upp och ner) inuti kjolen så att tygerna hamnar räta mot räta och sidosömmarna möts. 

Då ser det ut ungefär såhär (bara att sömmarna inte ville ligga mot varandra när jag tog kort). 
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Så syr jag bara runt hela och vränger den. Då är den klar!
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