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Tutorial Boobielicious top 

Klipp ut alla delar. Du lägger till sömnsmån överallt utom där du ska kanta, alltså inte 

vid brösten och i nacken. Jag har även märkt ut vart insnitten ska vara.

Lägg bakstycket med rätsidan upp. Lägg sedan framstycket på så axelsömen hamnar 

rätt. Nåla och sy sedan ihop dem. 



2 

Sedan kantar vi framstycket och hela vägen runt nacken och hela vägen ned. Jag har 

valt att kanta med samma tyg. 

Sedan ska vi sy insnitten. Vik sedan tyget räta mot räta och nåla där insnitten är. Sy 

med raksöm, om du tycker det blir spetsigt farm så runda av toppen lite.  

Nu lägger vi överdelen så som den ska vara när den är klar. Se till så att bakstycket 

ligger slätt och sedan lägger du rätt fram delen så stämmer överlappningen. Sedan nålar 

vi fast midjebandet med överdelen. Jag nålar först ena sidan och sedan andra för att få 

det rakt och snyggt. Du gör likadant med midjebandet på bakstycket, nåla räta mot 

räta. 



3 

Så här ser det ut när det är fast sytt. 

Nu ska vi sy fast nederdelarna på tröjan. Vi nålar framstycket del mot midjebandet, 

räta mot räta och sedan gör vi likadant på bakstycket. Se till att tyget är slätt och fint. 

Nu är det ärmarnas tur. Vi märker ut mitten på ärmen och lägger den räta mot räta med 

tröjans axelsöm.. 
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Sen nålar vi fast ärmen, räta mot räta, gör likadant med andra ärmen. Sy fast och då 

ser tröjan ut så här.. 

Sen nålar vi ärmen och tröjan räta mot räta, börja alltid i ärmhålan så inte tröjan blir 

sned. På denna så nålar jag även så midjebandet hamnar rätt. Sedan nålar vi andra sidan, 

jag har valt att ha spets på min tröja längst ner, Därför nålar jag inte hela vägen på 

andra sidan. Sedan syr vi ena sidan, jag börjar alltid vid ärmen och syr nedåt. 

När vi sytt ena sidan så syr jag fast spetsen, räta mot räta. 
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När jag sedan syr ihop andra sidan på tröjan så ser jag till att, lägga spetsens kant upp 

mot tröjkanten, för att få spetsen snygg. Nu är vi snart klara. 

Vräng tröjan så du har rätsidan ut. 

Nu fållar jag ärmarna och syr ned spetsen med tvillingnål. 

Klar! Ida Georgiou 
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