
Feeling fabulous skirt child
Kjol med 2 lager.  
Storlek 80-164

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 mönstret ingår inte sömsmån och tygåtgången är beräknad på tyg med en bredd på 150 cm. 
Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa 
mått. Förutom detta så tillkommer midjemudd.  

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.  
Stretchiga tyger t.ex. bomullsjersey är rekommenderat för detta mönster.
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 3x3 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 
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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.

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

https://www.facebook.com/madebyruni/
https://www.facebook.com/groups/madebyruni
http://www.madebyruni.com
http://www.patternsbyruni.wordpress.com
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Klipp ut
x2 överkjol (spegalde)
x2 underkjol (speglade)
x1  midjemudd

Du behöver eventuell spets till fållen. Vill du fålla lägg till för fåll. Ingen 
sömsmån ingår i mönstret.
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Feeling Fabulous

Överkjol
Nåla ihop de korta sidorna med varandra, räta mot räta. 

Överkjol sy ihop
Sy ihop sidosömmen du nålat ihop, lämna andra öppen för att lättare sy 
fast spetsen.

Underkjol
Nåla ihop ena sidosömmen, räta mot räta.
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Feeling Fabulous

Sy underkjolen
Sy ihop na sidosömmen på underkjolen. Igen lämnas ena sidosömmen 
öppen för att lättare sy dit spetsen i kommande steg.

Spets fåll
Lägg spetsbandet räta mot räta med kjolens nederkant. Sy fast den. I 
detta steget behöver man inte nåla om man inte vill vara säker att spets-
bandet räcker hela vägen, bara sy i en takt du hinner justera så spetsen 
och tyget är kant i kant.

Spetsen från rät och avigsida
Här kan ni se hur spetsfållen ser ut från både avigsidan och rätsidan.

Sy ner sömmen
Vänd ner spetsen så sömmen hamnar på avigsidan. Sy sedan ner söm-
men. Här använder jag vanligast en lång raksöm.
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Överkjolen med spets
Så här ser överkjolen ut nu.
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Underkjolen med spets
Och så här ser underkjolen ut just nu. Dags att sy andra sidsömmen

Överkjolens sidosöm
Gör samma med överkjolen. Nåla räta mot räta och sy ihop. Nu är 
kjoldelarna färdiga och vi kan lägga dem åt sidan just nu.

Nåla sidosöm
Vik kjolen räta mot räta igen, nåla och sy andra sidosömmen.
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Feeling Fabulous

Midjeband
Midjebandet viker du räta mot räta så kortsidorna möts. Nåla kortsidan 
om du önskar.

Sy ihop
Sy ihop kortsidan.

Vik igen
Nu ska vi vika midjebandet på mitten igen, denna gång på längden. Vik 
avig mot avig så sömmen döljs på insidan mellan tyglagerna.

Redo för att sys på
Så här ser det ut när du vikt rätt.
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Dela upp på 4
Det är lättast att få midjebandet jämt fördelat om du delar upp både 
kjolen och midjebandet i 4 lika delar. Sedan matchar du bara de 4 
punkterna med varandra när du nålar fast bandet på kjolen.

Midjebandet fastnålat
Midjebandet nålas fast räta mot räta på kjolen. Sätt fler nålar om du 
önskar.

Sy fast
Sy runt om, sträck så midjebandet passar kjolens midja. Sträck inte 
kjolens tyg.

Klar!
Fäst eventuella trådar och kjolen är nu redo för användning!
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