
Halterneck dress
2 olika kjolar

Fickor 
Eu strl 80-164 (US 12 monts-14 years)

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.

Made by Runi ©2018



2Made 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.  
Bomullsjersey 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

Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och i tabellerna nedan är det de olika delarna beräknade på ett tyg med 
en bredd på 150cm. För att räkna ut tygåtången får du lägga ihop överdelen med den underdelen du 
vill använda. Överdelen behövs det också foder till. Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krymp-
mån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. 
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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

Vi rekommenderar att mixa storlekar på denna modellen eftersom det är viktigt att den sitter åt för att den 
inte ska glida ner i ryggen. Har man t.ex. ett smalt barn kan man behöva gå på 122 på längden men kanske 

110 på bredden. 
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Klippa ut delar

Mot vikt kant
När det står “mot vikt kant” på en mönsterdel så innebär det att den 
delen ska ligga på vikt tyg med den sidan mot den vikta kanten.  
Bilderna i denna tutorialen är från vuxenklänningen men hur man syr 
den är exakt samma. 

Antal delar
Det står på delarna hur många man ska ha av varje. Casual kjolen ska 
man ha en fram och en bak och resten ska man bara följa “x2” t.ex.. 
På alla överdelarna står det så och det är för att de ska va fodrade och 
vändsys. Så man måste inte använda fintyget på insidan också. 

Exempel
Exempel på hur en bit mot vikt kant är klippt. Delen till höger är då 
mot vikt kant så att det blir ett helt framstycke. 

Exempel
Bättre bild på hur det ska ligga mot vikt kant. 

Made by Runi ©2018
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Antal delar
I början på tutorialen visar jag överdelen och casual kjolen. Till denna 
varianten behöver man kjol fram, kjol bak, 2 fickor, foder + utsida av 
både fram och bakstycke upptill och en del behöver urringning-juster-
are.

Foder och utsida
Börja med att sy ihop fodret med utsidans tyg. Lägg födret räta mot 
räta mot utsidan. Sy ihop runt där jag har satt clips + upptill på 
ryggstycket. 

Ihopsytt
Här ser ni sömmarna i vitt för att visa extra tydligt vilka sidor ni ska sy 
ihop. 

Vräng
Nu vränger ni så att rätan kommer ut. Det kan va lite pill med 
halterneckdelen men med lite tålamod så går det till slut. 

Made by Runi ©2018

Halterneck dress front 2 + casual kjol
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Halterneck dress front 2 

Sy ihop överdelen
Nu ska framstycke och bakstycke sys ihop. Lägg de så att fodren är räta 
mot räta och att utsidan är räta mot räta. Sy ihop sidorna där jag har 
lagt clips. 

Sy ihop överdelen
En extra bild på hur fodret ligger räta mot räta och utsidan ligger räta 
mot räta. Så ska sömmen mötas i sidan så att det blir en snygg armhåla 
utan någon synlig söm. 

Ihopsytt
Här ser ni hur det ska se ut ihopsytt. Nu är hela överdelen färdig och 
klar för midjebandet. 

Made by Runi ©2018
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Halterneck dress casual kjol
Fickan
Jag börjar alltid med fickorna och vilken ordning man syr de i spelar 
ingen större roll. Jag brukar bara välja det efter hur jag har 
kantbandsapparaten där och då. Om man måste bygga om pga 
kantbandsapparat rekommenderar jag att börja med att sy på 
fickorna först och sedan kantar jag öppningen eftersom jag ska kanta 
igen längst ner på kjolen. Jag använder vanligt skollim och limmar 
på delar av fickan så att den håller sig på plats. Många använder dyrt 
tyglim men jag har använt detta i flera år utan problem. 

Fickor
Nu har jag sytt fast fickorna på kjolen. Jag använder en cover men man 
kan använda vilken stretch-söm som helst. 

Kanta öppningen
Därefter kantar jag ficköppningen. Kantar du manuellt så finns det 
mer info om hur man gör det på s. 16-17.

Sidosömmen
Nu när fickorna är färdiga så kan du sy ihop ena sidosömmen räta 
mot räta. Jag har fått lära mig att man alltid ska sy från samma håll på 
båda sidor så börjar du upptill när du syr ihop högersidan så börjar du 
upptill när du syr ihop nästa sida också. Detta är ifall att tyget skulle 
råka dra sig ett par millimeter. 

Made by Runi ©2018
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Halterneck dress casual kjol

Ihopsydd
Nu är ena sidosömmen ihopsydd. Om du ska kanta, fålla eller 
sätta spets så rekommenderar jag att göra det innan du syr ihop andra 
sidosömmen. 

Kantad
Jag valde att kanta denna nertill då jag tycker det är snyggt på just 
denna modellen av kjol. Här ser du hur den ser ut kantad. 

Kantband
Extra bild på kantbandet ifall att någon undrar vad jag pratar om. 

Sy ihop andra sidan
Nu lägger du kjolen räta mot räta igen så att du kan sy ihop andra 
sidosömmen. 

Made by Runi ©2018
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Halterneck dress casual kjol

Sy ihop överdel och kjol. 
Nu lägger du överdelen räta mot räta inuti kjolen. Du ser på bilden 
vart jag har satt clips, de håller ihop midjebandet och kjolen där du ska 
sy. 

Extra bild
Här är en närbild på hur du ska sy runt hela midjebandet och övre 
delen av kjolen.

Ihopsydd
Nu är hela klänningen ihopsydd och redo för användning. 

Färdig! 

Made by Runi ©2018
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Halterneck dress  halvcirkel

Markering för fickor
Jag gör alltid en markering där fickan ska börja för att det ska bli likt 
på alla sidor och att jag inte ska behöva mäta på varje del. Detta lilla 
jacket gör jag när jag skär ut kjoldelarna och då följer jag 
markeringen för rätt färg/storlek på mönstret för att få den i rätt höjd. 
Detta är baserat på genomsnittet och man kan självklart flytta 
markeringen lite om man känner att det inte passar. 

Nåla fast fickorna
Lägg 1 fick-del räta mot räta på kjolens sidosöm. Lägg översta delen på 
fickan kant i kant med markeringen på förra bilden. 

Nåla fast fickorna
Gör likadant på båda sidorna och det ska va samma på bakstycket av 
kjolen så det ska vara totalt 4.

Ihopsytt
Såhär ser fickans delar ut när man har sytt på de. Gör som sagt samma 
med både framstyckets kjol och bakstyckets kjol.

Made by Runi ©2018
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Sy ihop ena sidosömmen
Nu lägger du fram och bakstycke räta mot räta med fickan räta mot 
räta också. uppifrån och ner + runt hela fickan. Sy ihop hela vägen där 
jag har satt clips. 

Ihopsytt
Nu är ena sidosömmen ihopsydd och nu har vi en halvcirkel. 

Made by Runi ©2018

Halterneck dress halvcirkel

Spets!
Många vill veta hur jag syr dit spets på alla mina plagg så jag tänkte 
att jag visar det nu. Ska man ha spets, fåll eller kantband på kjolen så 
rekommenderar jag att göra det när ena sidosömmen fortfarande är 
öppen. Jag börjar med att lägga spetsen räta mot räta längst ner på 
kjolen. Så syr jag fast den runt hela. 

Spetsen
Därefter viker jag ner hela spetsen och syr en raksöm med lite längre 
stygn (4mm) för att hålla den nede. 
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Halterneck dress halvcirkel

Färdig spets
Nu ser spetsen ut såhär runt hela. 

Färdig spets
Bild på hela kjolen med spets. 

Sy ihop andra sidosömmen
Nu lägger du kjolen räta mot räta igen och syr ihop andra 
sidosömmen på samma sätt som du sydde ihop första.  

Sy ihop
Sy ihop runt hela midjan. 

Made by Runi ©2018
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Urriningning-justerare
Alla är byggda olika och ibland behöver man justera lite för att anpassa 
till sin egen kropp. Därför är dessa väldigt viktiga för passformen. Här 
ser ni en väldig närbild av hur det glipar lite högst upp i urringningen.

Dubbelvikt
Börja med att vika fyrkanten dubbel och sy ihop hela långa sidan. 

Vik 
Vik den ihopsydda delen på mitten och vräng över “halva” så att 
sömmarna hamnar på insidan. 

Efter vrängning
Såhär ska den va när du har vrängt över ena halvan. 

Made by Runi ©2018

Urringning-justerare
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Sy en söm
Nu syns det väldigt dåligt med svart tråd på svart tyg men jag har sytt 
en enkel stretchig raksöm över den öppna sidan för att stänga den. 
Man kan overlocka ihop det också men det är väldigt smått och 
pillrigt. 

Vik in
Vik/vräng den lite så att den synliga sömmen hamnar på insidan. Då 
är justeraren färdig och klar för att bara trä på. Så puttar man bara ner 
den så mycket som det behövs för att det inte ska glipa. 

Made by Runi ©2018

Urringning-justerare
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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 
mitten några gånger för att fördela bandet jämt.
Sy fast.

Vik över.
Jag viker sedan över bandet, igen nålar fast med början ute i 
kanterna. 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 
smalare 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


