
High low dress
 4 olika längder på överdelen 

3 olika längder på kjolen
Fickor 

Eu strl 34-58 (US 4-28)

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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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 klänningen är rekommenderat.
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
Resår eller framilonband, rekommenderar 5mm bredd

Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och å bilden nedan ser ni mönsterdelarna liggandes mot vikt kant på ett 
dubbeltvikt tyg med en bredd på 150cm. Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget 
om ni beställer tyg efter dessa mått. Om du lägger delarna som på bilden så behövs det 2m tyg. 
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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  “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

European sizes (cm):
Storlek 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brystvidde 80 84 88 93 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Midjemål 65 69 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119 125
Stussvidde 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

US Sizes (inches):
Size  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
Bust  31 33 35 37 38 39 41 43 45 48 50 52 55 
Waist  25,5 27 28,5 30 32 33,5 35 37 39,5 42 44,5 47 49 
Hip  34,5 36 38 39,5 41 42,5 44 46 48 50 52 54 56
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High low dress

Klipp ut delarna
Alla delar ska klippas mot vikt kant. Här ser du en bild av vad det 
innebär. Man lägger tyget dubbelt och lägger den sidan som det står 
“mot vikt kant” mot den vikta kanten och skär ut. Då får man ett helt 
stycke av den delen du ska ha.  Det finns olika längder på både överdel 
och kjol, de kan du välja fritt emellan och kombinera som du vill. Alla 
är byggda olika så en delning på någon som är 150cm kan skilja sig 
mycket från en som är 180cm och därför finns det flera alternativ. 

Delarna
Här ser du delarna (förutom fickorna som är valfria). Kjol fram och 
bak och överdel fram och bak. Ska du ha fickor så ska du ha 4 såna 
delar också. 

Resåren
Lägg överdelen räta mot räta med kjolen. Jag tycker det är lättast att 
dela resåren i 2 delar och sy på ena på framstycket och andra på bak-
stycket. Jag väljer alltid att göra de delarna jag tycker är 
jobbigast innan jag syr ihop annat för att ha så lite tyg som möjligt 
som kan komma ivägen. Mät ut kanterna och sätt några markeringar 
i mitten m.m. för att se till att resåren sträcker sig lika mycket på hela 
stycket. 

Flera markeringar
Här ser du hur det ser ut när jag har satt flera clips med jämna 
mellanrum. Gör samma sak med bakstycket. 
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Dra i resåren
Här ser ni hur resåren ser ut innan man syr på den, det är ganska 
mycket mer tyg än det är resår. 

Dra i resåren
Dra ut den helt när du syr så att den blir lika lång som själva tyget. 
Tyget i sig ska inte sträckas. Så syr du hela sömmen på både fram och 
bakstycke med resåren. 

Färdiga fram och bakstycken
Såhär ska det se ut när du har sytt ihop överdel med kjolar. det ska va 
lätt rynkat och jämnt rynk över hela. 

Sy på ficka
Jag gör alltid en liten markering på kjoldelarna för att göra det lätt att 
hitta när jag ska sy på fickorna. Som det står på mönstret så är 
markeringarna för den översta delen av fickan så den ska läggas kant i 
kant med markeringen. Det finns 3 olika markeringar och då väljer du 
bara den som känns bäst längdmässigt för dig. Om ingen av de känns 
rätt så kan du göra en egen markering. 

Made by Runi ©2018
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High low dress

Sy på fickan
Lägg fickans övre del kant i kant med markeringen jag visade på förra 
bilden. Så syr du mellan clipsen som syns på bilden. Gör det med alla 
4 delarna till fickorna. 

Fickorna påsydda
Nu ska både fram och bakstycke ha “öron” som sticker ut såhär i form 
av fickor. 

Sy ihop axel
Sy ihop ena axelsömmen räta mot räta, därefter kantar du 
halsöppningen och ärmhålan till den sidan du har sytt ihop. Hur man 
kantar kan du se mer om på sid. 10-11.

Färdigkantat
Såhär ska det se ut när du är klar med steget innan. 

Made by Runi ©2018
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Sy ihop andra axelsömmen
Sy ihop andra axelsömmen räta mot räta och därefter kantar du andra 
armhålan.

Färdigkantat
Såhär ska det se ut när du är klar med steget ovan. 

Sy ihop sidan
Nu är det dags att sy ihop sidan. Jag tycker det är lättast att alltid börja 
uppifrån och ner. Här ser ni med clipsen hur man ska sy. Från 
ärmhålan, runt fickan och ner till slutet av sidosömmen. Ska du fålla 
eller sätta spets så rekommenderar jag att göra det när du har sytt ihop 
ena sidosömmen för att sedan sy ihop andra sömmen efteråt. Ska du 
som mig lämna en rå kant (viscosejersey och double brushed poly 
rullar inte) så kan du sy ihop båda 

Fickan
Lämnar en extra bild här på fickan för att visa hur man syr runt den. 

Made by Runi ©2018
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High Low dress

Fickan
När jag kommer till botten av fickan så är ju vinkeln helt fel och då 
får man bara anpassa den så att vinkeln blir så rak som möjlig utan att 
tyget drar sig. 

Ihopsydd
Nu är båda sidorna ihopsydda och klänningen är färdig. 

Färdig! 
Här är klänningen i storlek 48 färdig på mig som har storlek 48 upptill 
och 50-52 nertill. Pga den vida kjolen funkar det ändå så länge man 
följer bystmåttet. 

Made by Runi ©2018
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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
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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.
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