
Doll basic bundle
Dockvarianter av: 
Every day dress 

Snurris / Twirl dress 
T-shirt
Harem

Storlek docka ca 43cm

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.  
Stretchiga tyger t.ex. bomullsjersey m.m. är 
rekomenderat 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 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 
Lim till eventuella fickor.

Tygåtgång:
Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. 
Förutom detta så tillkommer kantband och eventuella fickor. Tygåtgången är beräknad på ett tyg med 
en bredd av 150cm.  

Every day dress: 25cm 
Snurris: 20cm 
T-shirt: 20cm
Harem: 20cm

Tutorialen har många moment, här är en lista på vad du hittar på de olika sidorna:
Every day dress med delning, knäppning och ficka: s.5-11 (varav fickor 5-6) 
Every day dress utan delning eller knappar: s. 12-13 
Harem: s. 14-17 
Snurris: s.18-20
T-shirt med knäppning: s.21-24
Manuell kantning: s. 25-26
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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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Every day dress med delning, knäppning och ficka

Klipp ut delarna.
På varianten med knäppning i ryggen måste man lägga till lite extra på 
ryggen. Det behövs eftersom det ska överlappas vid knäppningen. Ryg-
gdelen som annars är mot vikt kant ska nu delas och jag rekommend-
erar att lägga till ca 0,7cm mitt bak som det visar på bilden. 

Delar bak
Här är alla delar för bakstycket till denna modell. 

Delar fram
Här är alla delar till framstycket på denna modellen. 

Fickor
Börja med fickorna. Limma dit de som på bilden så att de håller sig 
kvar när man syr. Man kan sy fast de med vilken stretchig söm som 
helst. 

Made by Runi ©2018
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Påsydda fickor
Nu är fickorna ditsydda. Dessa är sydda med en covermaskin därför 
är det extra tygbitar för att börja och avsluta sömmen. De behövs inte 
med vanlig symaskin. Nu ska du kanta öppningen till fickan. Du kan 
läsa mer om hur man kantar manuellt på s. 25-26.

Färdigkantad
Nu är fickorna färdiga och det är dags att börja sy klänningen. 

Sy ihop framstycket
Lägg överdelen till framstycket räta mot räta mot kjolen och sy ihop 
den sömmen. 

Sy på bakstycket. 
Nu lägger du övre bakstyckena räta mot räta mot framstycket och syr 
ihop axelsömmarna. 

Made by Runi ©2018

Every day dress med delning, knäppning och ficka
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Every day dress med delning, knäppning och ficka

Färdig överdel
Nu ska det se ut såhär. 

Kanta för knäppningen
Nu ska du kanta för knäppningen. Börja med att kanta sömmen ner 
längs ryggen på båda sidorna. 

Färdigkantat
Nu ska det se ut såhär. 

Kanta halsringningen
Nu ska du kanta runt hela halsringningen. Kanta lite extra innan 
och efter för att ha att vika runt och sy fast. Kanta också båda 
ärmarna. 

Made by Runi ©2018
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Färdigkantat
Nu ska det se ut såhär. Limma ihop ovanför där fingret är på bilden så 
att de hålls ihop nu när du ska sy på kjolen. 

Limmat
Här är det limmat och kjolen ligger nu räta mot räta mot överdelen. 
Var extra noggrann med att kantbanden inte glider när du syr ihop 
sömmen. 

Ihopsytt
Nu är bakstycket också klart. 

Lim
Detta är inget måste men det underlättar. Limma fast kantbanden 
där de ska ligga när det är ihopsytt. På så vis glider det inte iväg när 
sidosömmen ska sys nu. 

Made by Runi ©2018

Every day dress med delning, knäppning och ficka
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Every day dress med delning, knäppning och ficka

Sidosömmen
Nu ska hela sidosömmen sys från ärmslutet till slutet på kjolen. Börja 
med ena sidan. 

Lim
Här kan man också limma lite i ärmslutet för att vara säker på att det 
inte glider när man syr ihop. 

Kanta nertill
Kanta hela vägen nertill på kjolen nu. 

Färdigkantat och dags för sista sidosömmen
Nu är det kantat nertill och det är dags för sista sidosömmen, börja i 
ärmslutet och sy hela vägen ner till slutet på kjolen. 

Made by Runi ©2018
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Färdigsydd och dags för knapparna
Nu ska det se ut såhär när klänningen är klar och då är det bara 
knapparna bak kvar. 

Knappar 
Dags för knappar, sätt hanen (högra knappen i bild) på kantbant utan-
för halsringningen. Honan sätts på andra sidan där båda kantbanden 
möts (vänstra knappen i bild). Tänk på att sidan med hanen ligger på 
honan.

Vik in
Vik över kantbandet och klipp av överskottsband.

Sy fast 
Avsluta med att sy fast kantbandet runt knappen på baksidan.

Made by Runi ©2018

Every day dress med delning, knäppning och ficka
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Every day dress med delning, knäppning och ficka

Färdig knapp
Nu är övre knappen färdig. 

Extra knapp
Nu kan du markera vart du vill ha den andra knappen. Knappa den 
“som vanligt” med en synlig tryckknapp. 

Färdig bak

Färdig fram

Made by Runi ©2018
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Klipp ut alla delarna

Delar 
Här är alla delar till denna modell, fram och bakstycke samt två fickor
Börja med att sy fast fickorna (se sid 5-6)

Axelsöm
Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta, sy den ena axelsömmen

Kanta
Kanta halsringningen, ena ärmen och båda ficköppningarna

Made by Runi ©2018

Every day dress utan delning eller knappar
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Every day dress utan delning eller knappar

Sidosömmen och kantning
Nu ska hela sidosömmen sys från ärmslutet till slutet på kjolen. Börja 
med ena sidan. Kanta andra ärmen samt hela vägen nertill på kjolen 
nu. 

Sista sidosömmen
Nu ska hela sidosömmen sys från ärmslutet till slutet på kjolen.

Färdigt fram

Påklädd docka

Made by Runi ©2018
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Klipp ut alla delar

Delar
Alla delar till plagget, två byxben, två benmuddar samt en midjemudd

Sy ihop
Lägg byxben räta mot räta och sy ihop båda sidosömmarna (röd 
markering)

Benmudd
Vik benmudden på mitten (avigan innåt), nåla eller limma fast 
mudden på byxbenet.

Made by Runi ©2018

Harem
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Harem

Sy fast benmudden
Sträck mudden medan du syr fast den på byxbenet.

Båda benen
Så här ser det ut när mudden är på plats.

Sy grensömmen
Sy från ena benmudden och runt till den andra. 

Nästan färdig
Vänd på byxan 

Made by Runi ©2018
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Harem

Midjemudd
Klipp ut enligt bild. Vik mudden vid den röda linjen, räta mot räta. 

Sy ihop mudden
Sy sidosömmen vid den röda linjen. 

Vik mudden
Vik upp mudden avig mot avig så att vikningen är vid den röda linjen. 

Vräng mudden
När du har vikt mudden enligt bilden ovan så tar du ena lagret och 
vränger det över de andra 3 lagren. Då får du en rund tub med rätan 
utåt. 

Made by Runi ©2018
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Markera
Nåla eller markera fyra nålar jämt på midjemudd och byxan.

Nåla 
Trä på mudden räta mot räta enligt bild, nåla fast.

Sy midjemudden
Dags att sy fast midjemudden, tänk på att sträcka mudden och ej tyget. 
Nålningen hjälper till att få jämn fördelning.

Färdig 

Made by Runi ©2018

Harem
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Snurris

Klipp ut alla delarna
Fram och bakstycke samt två kjolar

Sy ihop framstycket
Lägg överdelen till framstycket räta mot räta mot kjolen och sy ihop 
den sömmen. 

Sy ihop bakstycket
Lägg överdelen till bakstycket räta mot räta mot kjolen och sy ihop 
den sömmen

Axelsöm
Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta, sy den ena axelsömmen 
(röd markering)

Made by Runi ©2018
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Kanta
Kanta halsringning och en ärm

Axelsöm
Lägg kantbanden på varandra och sy andra axelsömmen (röd marker-
ing)

Sidosömmen
Nu ska hela sidosömmen sys från ärmslutet till slutet på kjolen. Börja 
med sidan som redan är kantad. 

Kanta 
Kanta andra ärmen samt hela vägen nertill på kjolen nu. 

Made by Runi ©2018

Snurris
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Snurris

Sista sidosömmen
Nu ska hela sidosömmen sys från ärmslutet till slutet på kjolen.

Färdig fram

Färdig

Made by Runi ©2018
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Klipp ut delarna

Klipp ut delarna.
På varianten med knäppning i ryggen måste man lägga till lite extra på 
ryggen. Det behövs eftersom det ska överlappas vid knäppningen. 
Ryggdelen som annars är mot vikt kant ska nu delas och jag rekom-
menderar att lägga till ca 0,7cm mitt bak som det visar på bilden. Om 
du vill sy den utan knäppning så lägger du även ryggen mot vikt kant 
och syr ihop den på samma sätt som Every day dress på s. 12-13.

Delar
Här är alla delar till denna modellen. 

Axelsömmar
Nu lägger du bakstyckena räta mot räta mot framstycket och syr ihop 
axelsömmarna. 

Made by Runi ©2018

T-shirt med knäppning
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T-shirt med knäppning

Kanta för knäppningen
Nu ska du kanta för knäppningen. Börja med att kanta sömmen ner 
längs ryggen på båda sidorna. 

Färdigkantat
Nu ska det se ut såhär. 

Kanta halsringningen
Nu ska du kanta runt hela halsringningen. Kanta lite extra innan 
och efter för att ha att vika runt och sy fast. Kanta ärmarna också. 

Färdigkantat
Nu ska det se ut såhär. 

Made by Runi ©2018
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Sidosömmar
Vänd plagget, och sy båda sidosömmarna

Sidosöm
Börja nedtill och sy ihop hela vägen till ärmen

Kanta  
Kanta nederdelen, börja och avsluta vid delningen. Kanta lite extra och 
efter för att ha att vika runt och sy fast

Färdigkantat
Nu ska det se ut såhär. 

Made by Runi ©2018

T-shirt med knäppning
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Doldknapp
Dags för knappar, sätt hanen på ena sidans kantband utanför 
halsringningen. Honan sätts på andra sidan där båda kantbanden 
möts. Vik över och sy fast.  

Knappar
Nu kan du markera vart du vill ha de andra knapparna Knappa den 
“som vanligt” med en synlig tryckknapp. 

Färdig bak

Färdig fram

Made by Runi ©2018

T-shirt med knäppning
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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

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.
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Kantband


