
Cozy Cowl Wrap
3-5 år 
5-9 år 

Vuxen medium

Detta mönster är upphovsrättsskyddat av Made by Runi.  
Du får skriva ut kopior av PDF filne för eget privat bruk. Du får ej sälja, byta eller dela mönstret i någon form. 

Du får ej kopiera tryckt mösnter, eller PDF filer för att dela med andra.  
Försäljning av färdiga produkter gjorda av mönstret är tillåtet i liten skala.

Made by Runi ©2017



2

Tygåtgång:
3-5 år: Det behövs 60cm på en bredd av 150cm av yttertyget och samma av innertyget. Glöm
inte bort extra för krymp och sömsmån.

5-9 år: Det behövs 65cm på en bredd av 150cm av yttertyget och samma av innertyget. Glöm
inte bort extra för krymp och sömsmån.

Medium: Det behövs 71cm på en bredd av 150cm av yttertyget och samma av innertyget. Glöm 
inte bort extra för krymp och sömsmån. 
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Innan du börjar:
Läs igenom allt innan du startar ditt projekt.
Sömsmån ingår INTE, lägg till där två delar sys ihop.  
Jag lägger till en sömsmån på 6mm eftersom jag använder overlock med en söm som är 5mm 
bred.  
Tjockare tyger t.ex. ull, college, fleece m.m. är rekomenderat för detta mönster.
Förtvätta allt tyg för att undvika krympning och eventuell avfärgning.
Mät testrutan för att kontrollera att det skrivits ut korrekt.
Den borde vara exakt 4x4 cm (eller 2x2”)

Använd den senaste versionen av Adobe Reader.
Du behöver:
Symaskin
Sax
Tråd
Synål lämplig för tyget du valt (i symaskinen)
Wonder clips eller nålar
Tyg
Måttband 
Snöre till knäppning 
Knappar
Synål för att sy på knappar. 
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Tejpa ihop mönstret som illustrerat till höger.
Tips: Klipp bort övre och vänster kant på 
varje papper.
Matcha linjerna och trianglarna så det bildas 
en diamant mellan varje papper..
Klipp inte ut några mönsterdelar förrän hela 
mönstret är ihop satt.

När du ska skriva ut se till att skrivar  
inställningarna  “Actual size” och “Auto  
portrait/landscape” är i kryssade.
Filen kan skrivas ut på A4 eller Letter.
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Fler bilder på färdiga plagg läggs upp regelbundet på:

Instagram: @madebyruni (använd gärna #madebyruni när ni lägger upp sydda plagg efter mina 
mönster)

Facebook:  https://www.facebook.com/madebyruni/
  https://www.facebook.com/groups/madebyruni

Alla mina mönster finns att köpa på www.madebyruni.com och flera av de finns även som 
mönsterark om man tycker bättre om det än pdf.

Det finns fler tutorials på olika moment och alternativ till mina mönster på  
www.patternsbyruni.wordpress.com
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Cozy Cowl Wrap

Klipp ut delarna
Det ska vara 2 delar till utsidan och 2 delar till insidan. Lättast är att 
lägga mönstret på en bit vikt tyg så att du får de spegelvända.

Dessa delar ska du ha när allt är utklippt.

Sy bakre sömmen på utsida och foder.
Sy ihop delarna räta mot räta och så gör du samma sak med fodret. 

Sy “krysset” på luvan.
Nu viker du luvan så att den lilla triangeln som är utskuren hamnar 
räta mot räta. Så syr du över den så att det blir ett kryss. Gör samma 
sak med fodret. Detta är för att formen ska bli rundare på huvudet när 
man har på luvan. 
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Sy ihop utsida med foder.
Lägg fodret inuti luvan räta mot räta. Så syr du hela övre sömmen från 
ena kanten, runt luvan och ut till andra kanten igen. 

Mät ut vart du vill ha knäppningen om du ska ha med ögla.
Smidigast är att bara prova den så som den är nu och se vart du vill 
sätta öglorna som ska fästas på knapparna senare. Gör enkla marker-
ingar på tyget (på avigan) för att lättare se det när du ska sy dit de. Jag 
har satt en ungefärlig markering på översta på mönstret men det är 
helt och hållet en smaksak.  

Mäta öglorna och klipp lagom längd.
Mät ut hur stora du vill ha öglorna och klipp de lika och fäst de vid 
markeringarna. 

Placera öglorna.
Lägg öglorna på insidan mellan utsida och foder. fäst sedan med nålar 
eller clips så att de inte glider iväg. Vill man ha en knäppning på in-
sidan också så gör man samma sak på andra sidan. 
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Cozy Cowl Wrap

Sy ihop.
Nu ska du sy ihop resten av utsidan med fodret. Börja med sidan där 
du har satt öglorna så är det ingen risk att de glider runt när du syr 
resten. 

Lämna ett vändhål.
Jag väljer att lämna ett vändhål några cm från nacksömmen för att det 
syns minst där. Vändhålet borde vara minst 3cm för att kunna få allt 
tyg igenom. 

Vänd igenom tyget.
Nu kommer den roliga delen med att vända hela luvan och halsen 
genom vändhålet. Gör det lite åt gången och känner du att det är svårt 
så öppnar du bara vändhålet lite mer.  

Färdig med vändningen.
När du har vikt igenom allting så ska det se ut såhär. Här se ni mitt 
vändhål tydligt och att öglorna sticker ut på ena sidan. . 
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Sticka ner sömmarna.
För att få en lite snyggare finish så kan man sy en raksöm runtom hela, 
då kan man passa på att vika in sömmarna vid vändhålet och sy ihop 
det samtidigt.  

Mät ut vart du vill ha knäpparna.
För att få bästa möjliga resultat är det bäst att bara prova den så som 
den är nu och se vart du vill sätta knapparna. Gör enkla markeringar 
på tyget för att lättare se det när du ska sy dit de. Jag valde att bara sätta 
clips där. Eftersom placeringen är olika efter vilket material man väljer, 
hur tight man vill ha den och i barnstorlekarna, hur gammal man är så 
insåg vi när vi provade att det blev fel med fasta placeringar av knap-
parna på varje storlek. Vill du ha knappar på insidan gör du samma 
där. 

Sy på knapparna för hand.
Sy dit knapparna du vill ha för hand (eller om din maskin har någon 
fiffig inställning för det. 

Klart!
När detta är gjort så är den klar för användning :)
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Cozy Cowl Wrap


