
Tutorial mössa, pannband och hals

Skriv ut pdf-filen i verklig storlek. Klipp bort kanterna och tejpa ihop så 
strecken möts. Detta mönster är gjort för stretchtyger. 

Mössan skärs antingen ut i 2 eller 4 delar. Vill man ha fodrat med annat 
tyg så skär man ut det i 4 delar. Kom ihåg att klipp utsidan så att 
mönstret hamnar åt rätt håll på båda delarna (lätt att råka klippa ena 
delen upp och ner). Vill man bara ha dubbelt av tyget man vill ha på 
utsidan så kan man klippa ut 2 delar som på den gröna mössan. 

Har man valt att göra en fodrad mössa så syr man ihop utsida och foder 
räta mot räta. 
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Därefter lägger man foder räta mot räta på varandra så att utsidan också 
kommer räta mot räta. 

Därefter är tillvägagångssättet samma med eller utan foder. Man syr 
runt hela mössan förutom i själva "V"-delarna. Räta mot räta. 

Därefter tar man V-et som är i toppen på utsidan av mössan och lägger 
den så att yttersömmen möts i mitten och man kan sy sömmen så det 
blir ett X
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Då ska det se ut ca. så här (detta är dock lite slarvigt sytt pga tidspress). 

Därefter vänder man mössan så att rätan kommer ut. Då ska man ha ett 
V kvar i "botten" som man syr ihop på samma sätt som det uppe. 
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Så är det bara att vika in fodret i yttertyget och då är mössan färdig :)

Pannband/Hals:

Skär ut en ytterdel och ett foder. Eventuellt en dubbel tygbit om man vill 
ha samma tyg påhela. 

Lägg utsida och foder räta mot räta och sy ihop båda långsidorna. Har 
man bara ett tyg så syr man ihop långsidan på den. 
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Därefter vänder du så att rätan kommer ut. 

När du har gjort detta så vänder du tillbaka "halva" så att framsidan 
ligger räta mot räta och baksidan ligger räta mot räta. 
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Man vränger alltså bara halva vägen istället för att vränga hela vägen 
tillbaka till avigan. 

När man har gjort detta så syr man runt öppningen och lämnar ett 
vändhål på fodret. 
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Därefter vänder du igenom hela pannbandet/halsen genom vändhålet 
och syr ihop det för hand eller på maskin. Då är det färdigt :)
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