
Every day skirts
7 olika versioner på kjolar. 

Med eller utan fickor 
Eu strl 80-164 (US 12mo-14y)

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

Du får ej kopiera tryckt mönster, eller PDF filer för att dela med andra.  
Försäljning av färdiga produkter gjorda av mönstret är tillåtet i liten skala.
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Tygåtgång:
I tabellen är tygåtgång för själva kjolen, du behöver förutom detta mudd till midjeband,  
eventuellt kantband, samt tyg till eventuella fickor och volanger.

Made by Runi ©2018

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.  
Trikå tyg för kjolarna är rekomenderat.
Muddtyg är rekomenderat för midjebandet.
Förtvätta allt tyg för att undvika krympning och eventuell avfärgning.
Mät testrutan på första sidan av mönstret 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
Öljetter (valfritt) se sidan 15-17 
Snörning (valfritt)



3Made by Runi ©2018

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  “Faktisk storlek” och  
“Automatisk stående/liggande” är i kryssade.
Filen kan skrivas ut på A4 eller Letter.

Det är möjligt att endast skriva ut vissa storlekar genom “lager” 
funktionen i acrobat.  
Tryck på “Lager” knappen.
Tryck bort de storlekar du inte vill skriva ut, behåll sista lagret i 
listan.
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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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Casual Skirt

Klipp ut delarna
1 framsida och baksida mot vikt kant
Midjeband 
Valfritt
2 fickor (speglade)
Kantband till ficköppning och eventuell kjolfåll
Önskar ni fålla kjolen lägg till 2cm extra för fåll på nederdelen av kjolen 
som ni sedan viker upp för att fålla.

Ficköppning
Kanta ficköppningarna om ni valt att ha fickor.  
För guide på hur jag kantar manuallet se sidan 13-14.

Ficköppning och ficka kan göras i omvänd ordning, se notis under ficka 
till varför.

Fickor
Placera ut fickorna räta mot avig och limma fast. Jag använder  
klämmor i kanterna men limmar fast när jag inte kan sätta klämmor. 
 
Anledningen till att vända på dessa steg är att som i mitt fall ser ni att 
tyget drar ihop sig iom kantbandet, så det blir lite krångligare att få fick-
an fast slät och fin.

Sy fast ficka
Med en dekorativ söm sy fast fickan från avigsidan. Jag använder en 
vanlig smal sick sack. 

Made by Runi ©2018
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Sy ihop sidosöm
Placera fram och bakstycke räta mot räta och sy ihop ena  
sidosömmen.

Kjolfåll
Det finns olika alternativ till hur du kan avsluta själva kjolens fåll. Här 
visar jag med kantband, vilket lättast görs med bara ena sidosömmen 
sydd. Andra alternativ är mudd, fållning eller spets. Med fållning glöm 
inte att du behöver lägga till så mycket som du viker upp som söms-
mån, jag brukar köra med 2cm extra.

Sy nästa sidosöm
Rät mot rät så syr du ihop andra sidosömmen.   
Förbered sedan midjebandet. Du lägger den först räta mot räta med 
korstidorna ihop, sy. Sedan viker du bandet på längden, avig mot avig. 
Mitt fram har jag markerat med en klämma (mitt bak markeras med 
sömmen)

Midjeband
Jag markerar ut mitt bak och fram på kjolen, sätter fast midjebandet 
och sedan fortsätter jag hitta mitten på sidan och nålar fast. Jag ser 
även till att nåla fast ficköppningen då jag inte vill att kantbandet  
glider ur sin plats.  
Sy ihop, fäst trådar och kjolen är färdig.

Made by Runi ©2018

Casual Skirt
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Casual Skirt med volang

Klipp ut delarna
1 framsida och baksida mot vikt kant (KORTA AV LIKA MYCKET SOM 
NI LÄGGER TILL I VOLANG UTAN FÅLLEN)
Midjeband, volang X2 
Valfritt
2+2 fickor (speglade) ficka med öppning+hel ficka
Lägg till 2cm extra för fåll på volangen som ni sedan viker upp för att 
fålla.

Fickpåse
Lägg de två delarna till fickan räta mot räta, sy ihop den böjda kanten.
Detta steg kan göras efter nästa steg om man tycker det är lättare.

Sy fast ficköppning på framstycke
Lägg fickan delen som ser ut som ficköppningen på kjoldelen, räta mot 
räta med kjolens ficköppning. Sy ihop.

Fickor fastsydda
Så här ser det ut på avigsidan efter fickpåsarna är fastsydda.

Made by Runi ©2018
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Fickor från rätsidan
Och så ser det ut från rätsidan. Nu ska vi göra ordning volangerna.

Volang
Om ni valt att fålla, vik upp de 2cm ni la till och sy fast fållen. Jag gillar 
att overlocka kanten innan jag viker upp och syr fast. Gör samma på 
båda volang delarna. 
Sy sedan en raksöm (fäst INTE tråden) med så lång stygnlängd du kan 
längs med ena kanten, ca 0.5 cm från den råa kanten. Lämna gott om 
tråd kvar i både början och slut

Sy fast volang
Nu drar du i ena tråden försiktigt och fördelar rynkorna jämt, rynka 
tills volangen har samma bredd som kjoldelen. Nåla fast och sy fast 
volangen räta mot räta på kjolen. Repetera för andra kjoldelen.

Framsida med volang 
Nu ska både bak och fram ha sina volanger på.

Made by Runi ©2018

Casual Skirt med volang
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Casual Skirt med volang

Sidosöm
Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta, sy ihop sidosömmarna.

Sätt fast överkanten på fickan
Innan vi syr fast midjebandet, limma/nåla fast övre delen av fickan så 
den inte flyttar sig. 

Midjeband
Midjebandet viker du på mitten, räta mot räta och syr längs kortsi-
dan.  Vik sedan den igen på längden avig mot avig, så sömmarna möts. 
Lättast är att dela både midjeband och kjol på 4 lika delar, nåla sedan 
fast alla 4 punkter med varandra, om du önskar sätt fler punkter där 
du stretchat ut bandet jämt. Sy fast midjebandet.

Färdig
Efter denna kjolen syddes ändrades fickorna något. Tillvägagångssättet 
är fortfarande detsamma.

Made by Runi ©2018
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Fram
Kjoldelen på bild är cirkelkjol - fram. Önskar ni sy vanlig cirkelkjol 
klipper ni ut x2 av denna, mot vikt kant. 

Klipp ut delarna
1 framsida och baksida mot vikt kant
Midjeband 
Valfritt
2+2 fickor (speglade) 
Rullfåll eller spets rekomenderas på cirkelkjolen för bästa “snurr”. Om 
du istället önskar fålla lägg till 2cm extra som ni sedan viker upp för att 
fålla.

High-Low
Önskar ni längre bak så klipper ni ut 1 framsida och 1 baksida (se 
bilden) mot vikt kant.

Fickor
Om du valt fickor är det dags att sätta dit dem nu. Lägg fickans topp 
där markeringen på mönstret är. Räta mot räta lägger du en fickdel på 
varje kant av kjoldelarna. 

Made by Runi ©2018

Cirkel-, halvcirkel- och high-low kjol
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Cirkel-, halvcirkel- och high-low kjol

Översikt av fickor
Så här ska det se ut med alla fickdelar nålade på fram- och bakstycke.

Sy fast
Sy fast fickan på varje kant, fortfarande räta mot räta.
På bild är ena utvikt för att visa hur den ser ut fastsydd.

Sy ihop fram- och bakstycke
Lägg fram och bakstycke räta mot räta. Nåla längs med kanten på 
kjolen, runt om fickpåsen och ner till kjolfållen. Sy ihop. 

Översikt på sidsöm+fickpåsar
Så här ser kjolen nu ut från avigan. 

Made by Runi ©2018
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Sy fast midjeband
Markera även mittfram och bak på kjolen. Nåla fast midjebandet gen-
om att para ihop dina markeringar. Sidornas markering möts upp med 
sidosömmarna på kjolen. 

Midjeband
Förbered sedan midjebandet. Du lägger den först räta mot räta med 
korstidorna ihop, sy. Sedan viker du bandet på längden, avig mot avig. 
markera sen mittfram, bak och sidorna.

Avsluta kjolkanten
Nu ska vi göra sista steget, kjolkanten. Själv tycker jag att rullfåll eller 
spets blir bäst för “snurret” på denna, och jag tycker inte om att fålla 
när det är kurvat, men det går om du önskar. Kantband fungerar också 
men då blir kjolen lite tyngre och eventuellt svårare att få bra snurr i.

Klart!
Jag valde här rullfåll, sydd med overlocken. 
När detta är gjort så är den klar för användning :)

Made by Runi ©2018

Cirkel-, halvcirkel- och high-low kjol



13

Kantband.
Mät öppning eller kant där du ska kanta.

Räkna ut.
Min mäter 14cm.
Ta ditt mått och multiplicera med 0.8 (eller 0.75 om det är mudd.)
För mig innebär det här 14*0.75=10.5cm.
Jag skär ut 2 bitar som är 10.5*4 (längd*höjd) eftersom jag ska kanta 
ficköppningar.

Nåla och sy fast.
Räta mot räta, nåla fast ändarna först, sträck sen ut så du kan nåla fast 
jämt längs hela bandet. Om det är en lång yta brukar jag dela på mit-
ten några gånger för att fördela bandet jämt.
Sy fast.

Vik över.
Jag viker sedan över bandet, igen nålar fast med början ute i kanter-
na. Sedan syr jag fast med en stretchsöm, i mitt fall en liten sicksack. 
Detta ger ett smalt kantband, på nästa sida visar jag hur jag gör det lite 
bredare.

Made by Runi ©2018

Kantband
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Klipp rent.
Klipp bort överflödigt tyg på baksidan (eller kom ihåg att klippa sma-
lare band nästa gång)
Beundra ditt snygga hantverk.

För ett bredare band..
Inan jag viker över syr jag en raksöm längs med hela bandet, här ca 1 
cm från kanten.

Vik över.
Efter jag har vikt över ger det mig ett kantband som är ca 1 cm brett. 
Sy fast med en dekorativ söm eler stretchsöm.

Färdig!
Här blev ett kantband på 4cm alldeles perfekt bredd.

Made by Runi ©2018

Kantband
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Fyrkanter till öljetter. (Bilderna är från ett annat mönster)
Detta är enbart smaksak, man måste inte ha fyrkanter alls och man 
kan välja själv hur stora de ska vara och vilken form de ska ha . Jag 
brukar ha de någonstans mellan 4-5cm oftast. För att få de raka och 
snygga så brukar jag skära ut de med hjälp av en linjal och jag skär ut 
båda samtidigt för att de ska bli lika stora. 

Mät ut vart du vill ha öljetterna.
Jag brukar ha de med ca 3cm mellanrum och ca 3-4cm från övre 
kanten men även där är det en smaksak efter vad man själv tycker blir 
snyggast. Det viktigaste är att de blir jämna och känner du dig osäker 
kan du använda linjal. I denna fasen kan man antingen välja att  
använda mellanlägg för fyrkanterna och då stryker man på de med 
mellanlägget emellan. Jag är för lat för att leta fram strykjärnet så jag 
limmar på de med vanligt skollim.   

Placera fyrkanterna.
Det är inte hela världen om de inte sitter 100% lika men här ser ni 
markeringen mitt fram som jag gör innan jag börjar placeringen. Med 
denna har jag lite att gå efter. Jag limmar på de först sedan syr jag på de 
i nästa steg.  Ska du inte ha fyrkanterna så kan du bara göra  
markeringar för vart du vill placera öljetterna och gå vidare till steget 
efter fyrkanterna är ditsydda. 

Sy på fyrkanterna.
Jag syr på de med raksöm som är 3,5mm. Jag syr först runt hela sen så 
gör jag ett kryss i mitten. 

Made by Runi ©2018

Öljetter
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Öljetter

Färdigt påsydda.
Ungefär såhär ska det se ut när du har sytt på fyrkanterna. Denna blev 
lite halvslarvigt gjord pga tidspress.  

Klipp hål för öljetten.
Jag viker först fyrkanten på mitten, sedan gör jag det igen så att mitten 
av fyrkanten blir som en spets. Så klipper jag försiktigt bort allra längst 
ut på spetsen, blir hålet för stort så kan öljetten glida ur.  

Färdigt med hål
Hålet behöver inte vara större än såhär. tyget töjer sig när man trär 
igenom öljetten.  

Vävt tyg som stabilicering.
Eftersom jag inte använder mellanlägg så måste jag använda något 
annat för att stabilicera, jag tar då små bitar vävt tyg och gör ett litet 
hål på samma sätt som på fyrkanterna. Därefter trär jag på det mellan 
öljettdelarna så att det vävda tyget hamnar i mitten. Så har jag det så 
klart på avigsidan av tyget så att det inte syns när plagget är färdigt. 
Detta gör man för att det stretchiga tyget kan “stretcha sig ur” öljetter-
na om man har otur. 

Made by Runi ©2018
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Färdig med öljetterna.
När du köper öljetter så står anvisningar om hur man sätter dit de på 
baksidan av förpackningen. Jag gillar storlek 5mm bäst men vet att 
många använder storlek 8mm också. När öljetterna är ditsatta kan du 
sätta in snöret och sedan sy fast mudden på kjolen.

Made by Runi ©2018

Öljetter

Katy Rose har sytt denna underbara kjolen med  
fickorna på utsidan

Klipp ut ett helt framstycke, utan ficköppningar. 
Klipp ut 2 fickor, med ficköppningarna på dem. 
Glöm inte att spegelvända fickorna ;) 
Sy på fickorna på framstycket som vanligt.


