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Tutorial Fairytale hoodie 

Klipp ut alla delar. 2 framdelar, bakstycke, luva, eventuellt foder till luva och kjoldelar. 

1. Lägg ut delarna till överdelen. Bakstycke, ärmar och framstycke.

2. Nåla ihop räta mot räta.

Sy ihop. 

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 försvinner 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.  
Glöm inte bort att lägga till för eventuell fåll nertill. Ska du sy i tjockt vävt tyg så 
kan det vara bra att gå upp en storlek i bredden. Mönstret är anpassat för att kanta 
öppningen fram så vill du ha annan öppning får du anpassa därefter. 
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1. Nu tar vi kjoldelarna och lägger dem räta mot räta. Luvan lägger vi också räta 
mot räta och nålar ihop. Syr du med fickor så syr du på dessa innan du syr 
ihop. Visar stegen för fickor längre ner i tutorialen eftersom det är ett annat 
plagg. 

2. Sy ihop delarna. 

1. Nåla fast luvan räta mot räta med jackans över del. Se till att delarna ligger 
jämt. Fodrar du luvan så lägger du fodret räta (luvan) mot aviga (överdelen) 
och syr den samtidigt.

2. Sy ihop. 

1. Nu ska vi sy ihop sidosöm och ärmsömmen. Börja med att lägga sömmarna i 
ärmhålan rakt över varandra.

2. Nåla från ärmhålan och ut. 
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Nu är överdelen av jackan klar. 

1. Mät ut mitten av kjoldel och jackdel och märk ut.

2. Nåla sedan kjoldelen räta mot räta med jackdelen, se till att sömmarna ligger

rakt över varanadra.

1. Nu är det dags att göra klart nederkanten av jackan.

2. Jag har valt att sy dit spets. Lägg spetsen räta mot räta och sy fast.
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1. Sedan syr jag ner sömmen med tvillingnål.

2. Sedan kantar du hela vägen runt jackans öppning sedan viker du in fliken längst ner 
och syr en raksöm över för att hålla den där. Klipp därefter bort överflödet. 

1. Om du vill ha mudd i ärmslutet så syr du dessa nu.

2. Vik mudden räta mot räta.

1. Sy ihop mudden.

2. Vik den på mitten.
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1. Lägg mudden räta mot räta inuti ärmen. Se till så att sömmarna ligger rakt över

varandra.

2. Nåla mudden jämt runt ärmen.

Sy fast mudden. 

Om du väljer att fålla ärmen så gör du det nu. 

Om du vill ha knappar så sätter du fast dem nu. 
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Klar! 

Om du vill sätta dragkedja så finns tutorial på det under cloudy hoodie 

som finns på www.patternsbyruni.wordpress.com Ida Georgiou 

2017-10-05 

Fickor:

Bilderna är från ett annat mönster så bortse från formen på kjolen. Skär ut 4 delar till 
fickorna. Jag brukar göra en liten markering i kjolen så att fickorna ska hamna på samma 
ställe. Så lägger du de räta mot räta mot kjoldelarna som på bilden och syr fast de. 

När du sedan ska sy ihop sidosömmen så syr du som Ida 
visar från ärmen och ner men så rundar du runt fickorna 
istället för att sy rakt ner på kjolen så som jag visar på 
bilden. 

/Runi




