
Balloon dress
Olika alternativ för colour block 

Hög hals, luva eller vanlig kantning i hals
Storlek 98-164

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 tygmängden är räknad för ett 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 eventuellt kantband, fickor och mudd. Full bodice är om man vill ha 
hela fram/bakstycket i ett tyg. Annars är det tygåtgången uppdelad i de olika colour blocken. Så får 
du komma ihåg att plussa ihop med sleeve+hood/cowl med bodice för den totala tygåtgången om du 
vill ha allt i samma tyg. 

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, tunnare college är rekommenderat för detta mönster. Kragen 
rekommenderar jag dock att man har minst ett lager tjockare tyg i (t.ex. college) för att den ska få 
snygg stadga. 
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
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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
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Balloon dress

Klipp ut delarna
Det finns två olika halsringningar, den djupare är för barn med lite 
större huvud och den andra är för de med lite mindre. 
Beroende på hur många delningar man väljer så blir det 1-3 delar för 
framstycket. Glöm inte att lägga till sömsmån även mellan 
delningarna. 
Fickor x4 
Mudd för kjolslut

Fler delar
Samma med ryggen, beroende på hur många gånger man delar så 1-3 
delar för bakstycket.  
2 Ärmar 
2 ärmmuddar 

Hög hals
Ska du ha hög hals eller luva så skär du ut det nu också. I början på 
denna tutorialen visar vi hur man syr krage och på s. 17-20 visar vi 
hur man syr med luva och hur man syr om man vill ha snörning på 
luva/hög hals. Jag rekommenderar minst 1 tjockare tyg till halsen för 
att den ska sitta snyggt uppe. Med 2 lager jersey så kommer den säcka 
ihop.

Sy ihop
Börja med att sy ihop delarna för fram och bakstycke så att du får hela 
fram och bakstycken som på en vanlig klänning. På ryggen på denna 
är den bara delad upptill.  
Lägg överdelen räta mot räta mot kjoldelen och sy ihop sömmen som 
syns med clips på bilden. 
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Ihopsytt
Här ser ni hur det ser ut ihopsydd. 

Ihopsytt
Hela bakstycket ihopsytt. 

Sy ihop framstycket
Framstycket på denna är delad i 3. Börja med att lägga överdelen räta 
mot räta mot mittendelen och sy ihop. 

Ihopsytt

Made by Runi ©2019

Balloon dress
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Balloon dress

Ihopsytt

Resten av framstycket
Nu lägger du nedre delen av klänningen räta mot räta mot mittendelen 
och syr ihop där det sitter clips. 

Ihopsytt 

Ihopsytt
Nu är hela framstycket färdigt. 

Made by Runi ©2019
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Sy på fickan 
Börja med att göra markeringar för vart fickan ska placeras. Följ 
markeringen på mönstret för att få de i samma höjd. Gör samma sak 
på bakstycket. 

Made by Runi ©2019

Balloon dress

Närbild
Denna sömmen kan sys antingen med overlock eller med elastisk 
raksöm på vanlig symaskin. 

Påsydda fickor
Helena som har sytt denna klänningen valde elastisk raksöm eftersom 
det kan vara lättare att få sömmen snyggt med det på just fickor. 

Påsydda fickor 
Gör samma sak på bakstycket. 
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Balloon dress

Sy ihop axlarna
OBS! Om du ska kanta halsöppningen istället för att ha hög hals eller 
luva så syr du bara ihop ena axelsömmen, kantar och så syr du ihop 
andra axelsömmen. Mer om hur du kantar manuellt kan du se på s. 
21-22.

Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och sy ihop 
axelsömmarna. 

Ihopsytt
Nu ska halsen se ut såhär. 

Sy på ärmar
Markera mitten på ärmen och se till att den hamnar mot mitten på 
axeln. 

Sy på ärmar
Börja i mitten och nåla ut till båda sidorna. 

Made by Runi ©2019
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Ihopnålat 
Såhär ska det nålas ihop. Sy på ärmen. Gör samma med andra ärmen. 
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Balloon dress

Ihopsytt
nu är ärmarna ditsydda och det ska se ut såhär. 

Sy sidosömmarna
Nu är det dags att sy fickorna och sidosömmarna. Lägg hela 
klänningen räta mot räta som på bilden. 

Ihopnålat!
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Balloon dress

Fickorna
Då det är lättare att sy en skarp kurva med en hushållsmaskin än med 
en overlock så kan man sy några cm med en elastisk raksöm i 
övergången mellan kjolen och fickpåsen innan man syr ihop hela 
sidosömmen med overlock. Alternativt så kan man sy hela 
sidosömmen med hushållsmaskin. 

Ihopsytt
Nu ska klänningen se ut såhär. Dags för mudd! 

Sy ihop muddarna
Vik mudden dubbelt så att kortsidorna möts. Sy ihop räta mot räta. 

Ihopsytt

Made by Runi ©2019
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Vik mudden 
Vik mudden så som ni ser på den nedre till höger. När den ligger så tar 
du 1 av de 4 lagren och vränger det runt så att rätan hamnar utåt och 
det blir en liten tub. Gör samma sak med de andra muddarna. 

Made by Runi ©2019

Balloon dress

Färdiga muddar
Nu är det dags att sy på muddarna på klänningen. 

Midjemudd 
Dela upp mudden i 4 och markera för det, gör samma sak med 
klänningen. 

Sy på mudden
Lägg mudden inuti kjolen så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på klänningen. Nåla fast den med markeringarna så att mud-
den fördelas jämnt runt hela. När du syr fast den ska du sträcka i 
mudden men INTE klänningen. Sy runt hela.
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Balloon dress

Ditsydd
Nu ska mudden se ut såhär. Dags för ärmmudden. 

Ärmmudd
Stoppa in ärmmudden i ärmen så de råa kanterna möts. sedan syr du 
ihop runt hela. Gör samma här med att du sträcker i mudden men inte 
i själva klänningen. 

Påsydd mudd
Såhär ser det ut från avigan när armmudden är färdig. 

Made by Runi ©2019

Halsen
Om du ska sy med luva kan du hoppa över nästa sida. Lägg 
framstyckets ena sida räta mot räta mot framstyckets andra sida. Sy 
ihop kortsidan. Gör samma sak med delarna för fodret. Vill du ha 
snörning så går du vidare till s. 17-18 innan du fortsätter.



14

Ihopsytt
Nu ska halsen se ut såhär. 

Sy ihop foder med yttertyg 
Lägg fodret räta mot räta mot utsidan. Sy ihop hela övre sömmen som 
visad på bilden. 
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Balloon dress

Ihopsydd

Vräng
Vräng ut till rätan. Om man vill kan man sy en dekorsöm för snöre nu 
om man ska ha det men det är inget måste. 
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Balloon dress

Sy fast halsen
Mät ut mitt fram och mitt bak på halsringningen. Detta fungerar på 
samma sätt om du ska sy luvan. 

Sy fast halsen
Stoppa in halsen i halsringningen så att den hamnar räta mot räta. 
börja mitt bak och nåla fast en sida åt gången så att de hamnar omlott 
fram och att alla lagren kommer med. Var noggrann med att inte dra i 
tygerna när du nålar. 

Ihopnålat
Sy runt hela halsringningen. Var noggrann med att få med alla lagren 
hela tiden när du syr. 

Nåla
Nåla runt ena sidan först och sedan andra sidan. 

Made by Runi ©2019
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Ditsydd.  
Nu är halsen ditsydd och då är det bara att vränga ut klänningen så är 
den färdig. 
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Balloon dress

Färdig!

Färdig!
Tyg använd till denna klänningen kommer från Nygårda Textiles och 
symaskinerna som är använda kommer från JUKI. 
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Balloon dress

Luva!
Om du väljer luva så behöver du 2 delar till yttertyg och 2 delar till 
foder. Här kommer vi också visa öljetter och hur man syr för att ha 
snörning. 

Spets eller annat snöre
Spets är ett bra alternativ för snöre till luvan/halsen. Man kan också 
använda andra sorters snören. 

Markera för hål
Här kan man antingen välja symmetriska eller asymmetriska hål. 
Denna tutorialen visar de asymmetriska.  

Made by Runi ©2019

Markera
Gör markeringarna på yttertyget där hålen ska vara. 
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Fuskläder eller annat tyg.
Detta är inte ett måste men en snygg extradetalj. Helena som sydde 
denna använde sig av fuskläder för att ge öljetterna lite extra stadga. 
Man kan också bara stryka på en bit mellanlägg på insidan av hålet om 
man vill sätta öljetterna rätt i tyget. 

Sy på fyrkanterna. 
Denna varianten är färdig med hål innan eftersom den är lite stelare, 
gör man med bara ett enkelt tyg så kan man göra hålet efteråt om man 
vill. Limma på fyrkanten där den ska sitta så den inte glider iväg när 
man syr fast den. 
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Balloon dress

Ditsydd
Sy på hela fyrkanten runt hela och så ett kryss i mitten för att hålla 
den på plats. Sätt dit öljetterna (hur man fäster de står på baksidan av 
öljettpaketet). 

Sy ihop luvornas delar
Lägg fodret räta mot räta och yttertyget räta mot räta. Sy sedan ihop 
sömmen som är där clipsen visar. 
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Balloon dress

Ihopsytt
Nu ska luvans delar se ut såhär. Vräng fodret så rätan kommer ut. 

Sy ihop luvan. 
Nu lägger du fodret inuti yttertyget så att tygerna kommer räta mot 
räta. Nu ska du sy främre sömmen på luvan. 

Ihopsytt
Nu ska det se ut såhär och luvan är nu fodrad och klar. 

Made by Runi ©2019

Ihopsytt
Vräng luvan så rätan kommer ut. 
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Snörning
Man kan lägga dit snörningen nu innan man syr på halsen eller så kan 
man göra det när man har sytt på luvan på klänningen. Lättast är om 
man har en större nål som man kan trä snöret genom öljetterna med. 

Spets 
lägger man dit snörningen innan man syr på luvan ska det nu se ut 
såhär. 
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Balloon dress

Sy på luvan
Nu ska du sy på luvan på samma sätt som du sydde på halsen på s. 15. 
Om du redan har satt dit snöret får du vara noggrann med att ha koll 
på det så det inte råkar hamna i sömmen. 

Färdig
Tyg använd till denna klänningen kommer från Nygårda Textiles och 
symaskinerna som är använda är från JUKI. 
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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.
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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




