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Tutorial Mini Maxi dress 

Klipp ut alla delar. 

Lägg kjoldelarna räta mot räta och nåla ihop.  

Lägg även framstyckena räta mot räta och nåla ihop ena axeln. 



2 

Sy ihop ena axelsömmen. 

Sy ihop kjoldelarna räta mot räta.  

Kanta halsöppning och ena ärmhålet. 

Vill man ha ficka så lägger man till 
detta nu. ----->

Lägg fickans ena 
sida räta mot räta 
mot tyget som på 

bilden. Sy sedan på 
den i sidosömmen. 

Gör detta med alla 4 
delarna så att det är 

2 på framstycket 
och 2 på bakstycket. 

När du nu ska sy 
ihop sidosömmen så 
syr du längs sidan 
och rundar runt 
fickan som det visas 
på bilden. Därefter 
fortsätter du som i 
resten av tutorialen. 
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Nu ser överdelen ut så här. 

Jag limmar ihop kantbanden så att de inte glider isär. Sen syr du ihop sista axelsömmen, 

räta mot räta. Jag syr även ihop sidsömmen på den sida det redan är kantat. 

Då ser överstycket ut så här. 
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Kanta andra ärmhålet. Limma kantbanden så de inte glider isär och sy sedan sidsömmen. 

Nu har du kommit så här långt. 

Fäst trådarna, 3 ställen. 
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Här lägger jag upp klänningen bara för att ha koll så det blir rätt. 

Vänd över delen och stoppa in den i kjoldelen, räta mot räta. 

Nåla ihop kjoldel och överdel, räta mot räta. Sidsömmarna ska ligga på varandra. 
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Sy ihop. 

Klar! 
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Här nedan följer beskrivning på rynkad kjol och spetskant 

Klipp ut delarna till den rynkade kjoldelen. 

Sy varje stycke var för sig. 

Jag har valt att sy 2 st raksömmar, med långa stygn (5,0), bredvid varandra. Du kan 

också sy med rynktråd. 
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Så här ser de tut när de är sydda. 

Dra nu försiktigt i trådarna så det rynkar sig. 

Mät så det stämmer med överdelen. 
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Nu väljer du om du vill fålla eller sätta spets längst 

ner. När du har valt det så syr du ihop ena 

sidosömmen sedan fållar du eller syr dit spets innan 

du syr ihop andra sidosömmen.  
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Tänk nu på att rynktråden inte sitter fast, så ta det försiktigt när du flyttar kjoldelen. 

Lägg överdelen framför kjoldelen så här. 

Lägg sidsömmarna på överdel och kjol räta mot räta och nåla fast överdelen och 

kjoldelen. 
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Nu ska rynktråden bort, dra försiktigt för ibland kan det behövas sprättas lite. 

Klar! 
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