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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

Tygåtgång:
Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg ef-
ter dessa mått. Förutom detta så tillkommer kantband, mudd, spets eller trosresår
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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

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

US sizes (inch):
Size  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Bust  31 33 35 37 38 39 41 43 45 48 50 
Waist  25,5 27 28,5 30 32 33,5 35 37 39,5 42 44,5 
Hip  34,5 36 38 39,5 41 42,5 44 46 48 50 52 
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Trosa med dubbla grenbitar
Välj modell
Innan du börjar sy så måste du välja vilken modell du vill sy. Det finns fyra olika höjder på midjan. Du kan också 
välja om du vill sy med dubbla separata grenbitar, en separat grenbit eller trosan i ett stycke. Sedan finns det 
en mängd olika sätt att avsluta trosan på, t ex mudd, kantband, vikresår, fåll, spets. Vad du väljer påverkar hur 
mycket sömnsmån du ska lägga till och hur du ska klippa ut mönsterdelarna. Denna tutorial är uppdelad i olika 
varianter så kolla gärna igenom den innan du börjar sy.  I tutorialen används mönsterdelarna för Regular panties 
men String versionen sys på samma sätt, det är enbart formen på mönstedelarna som skiljer.
Alla sömmar som används för att sy dessa trosor måste vara elastiska, t ex sick-sack, överkastande elastisk 
raksöm, overlocksöm, coversöm.

Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas på dubbelvikt tyg som 
på bilden.  Glöm inte att lägga till sömsmån på alla kanter som ska sys 
ihop.
I detta fall när trosan sys med dubbla grenbitar så delas framstyckets 
mönsterdel i två längs med linjen märkt Crotch piece. 

Alla delar
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke, x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Grenbitar x2 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
För att lättare se skillnad på grenbitarna så kommer jag markera den 
inre grendelen med en gul fyrkant och den yttre med en blå fyrkant.

Sy ihop grenen - bakre grensömmen
Lägg den grendel som ska vara inåt med rätsidan uppåt (inre 
grendelen).

Made by Runi ©2019



6

Sy ihop grenen - bakre grensömmen
Ovanpå den inre grendelen, lägg bakstycket med rätan uppåt. Den inre 
grendelens räta ligger nu mot bakstyckets aviga. Lägg sedan den yttre 
grendelen med rätan nedåt. De två grendelarna samt bakstycket ska 
alltså vara staplade på varandra och den bakre grensömmen ska sys.
Nåla fast.

Sy ihop grenen - bakre grensömmen
Så här ser det ut från andra sidan.
Sy den bakre grensömmen, den som är markerad med clips.

Sy ihop grenen - främre grensömmen
Nu ska den främre grensömmen sys. Börja med att vika ut den yttre 
grendelen så som på bilden. Den inre grendelen ligger fortfarande 
kvar bakom bakstycket. 

Sy ihop grenen - främre grensömmen
Vik/rulla ihop bakstycket till en liten rulle.

Made by Runi ©2019

Trosa med dubbla grenbitar
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Trosa med dubbla grenbitar

Sy ihop grenen - främre grensömmen
Lägg framstycket räta mot räta med den yttre grendelen.

Sy ihop grenen - främre grensömmen
Vik över den inre grendelen så att den ligger med rätan mot 
framstyckets aviga. Nåla och sy den främre grensömmen som är 
markerad med clips. Var noga med att du inte syr i bakstycket som är 
ihoprullat mellan framstycket och grenbitarna. 

Ihopsytt
När främre grensömmen är sydd, vänd trosan så att rätan kommer 
utåt. 

Så här ser det ut när trosans grensömmar är färdigsydda.

Sy ihop trosans sidosömmar
Nåla ihop framstycket och bakstycket räta mot räta i de båda 
sidosömmarna. Sy där jag har markerat med clips.
Nu är sjäva trosan ihopsydd och ben- och midjeöppningen ska 
avslutas, se sida 11-16.

Made by Runi ©2019
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Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas på dubbelvikt tyg som 
på bilden.  Glöm inte att lägga till sömsmån på alla kanter som ska sys 
ihop.
I detta fall när trosan sys med en separat grenbit så dela framstycket 
mönsterdel i två längs med linjen märkt Crotch piece. Samt klipp ut en 
mönsterdel där grendelen är sammanhängande med framstycket.

Alla delar
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke inklusive grenbit x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Grenbit x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)

Sy ihop grenen - bakre grensömmen
Grendelen med rätsidan uppåt (denna mönsterdel bildar den inre 
grendelen).

Sy ihop grenen - bakre grensömmen
Ovanpå grendelen, lägg bakstycket med rätan uppåt. Grendelens räta 
ligger nu mot bakstyckets aviga. Lägg sedan framstycket med rätan 
nedåt ovanpå bakstycket. Grendelen, bakstycket och framstycket ska 
alltså vara staplade på varandra och den bakre grensömmen ska sys.
Nåla fast.

Made by Runi ©2019

Trosa med en separat grenbit
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Trosa med en separat grenbit

Sy ihop grenen - bakre grensömmen
Så här ser det ut från andra sidan.
Sy den bakre grensömmen, den som är markerad med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när den bakre grensömmen är sydd. Den separata 
grendelen är alltså inte fastsydd i framkant utan kommer fästas när 
man avslutar benöppningarna. Jag brukar fästa grendelen med 
limpenna så att den ligger stilla medan jag syr klart trosan. Detta är ju 
självklart valfritt. Om man vill kan man även fästa grenbiten genom att 
sy fast den med en elastisk söm längs med grenöppningens sömsmån. 

Sy ihop trosans sidosömmar
Nåla ihop framstycket och bakstycket räta mot räta i de båda 
sidosömmarna. Sy där jag har markerat med clips.
Nu är sjäva trosan ihopsydd och ben- och midjeöppningen ska 
avslutas, se sida 11-16.

Made by Runi ©2019
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Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas på dubbelvikt tyg som 
på bilden.  Glöm inte att lägga till sömsmån på alla kanter som ska sys 
ihop.

För att sy en trosa i ett enda stycke så lägger man ihop alla 
mönsterdelarna till en kontinuerlig mönsterdel, som på bilden. Då får 
man en trosa utan sömmar i grenen, men med enbart ett tyglager.

Alla delar
Kombinerat bakstycke, grenbit och framstycke x1 (Klipps ut mot vikt 
kant i dubbelt tyg)

Sy ihop trosans sidosömmar
Nåla ihop framstycket och bakstycket räta mot räta i de båda 
sidosömmarna. Sy där jag har markerat med clips.
Nu är sjäva trosan ihopsydd och ben- och midjeöppningen ska 
avslutas, se sida 11-16.

Made by Runi ©2019

Trosa sydd i ett stycke
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Avsluta ben- och midjeöppning med mudd

Klipp ut delarna.
Om man vill avsluta trosorna genom att mudda ben- och 
midjeöppningen med mudd så bör man klippa bort 1cm av ben- och 
midjeöppningen då mudden kommer göra att öppningarna minskar i 
storlek. Klipp till remsor i trikå i enlighet med tabellen på 
mönsterarket. Muddarna ska bli 2.5cm när de är färdiga så klipp till 
remsor i jersey som är 5cm breda plus sömnsmån. 

Ringslut muddarna
På dessa trosor behövs tre muddar, en till varje benöppning samt en 
till midjeöppningen.

Vik jerseyremsorna dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy 
ihop muddarna där jag har markerat med clips.

Vik mudden 
Nu ska muddarna vikas så att sömmarna vi just sydde hamnar på 
insidan av de dubbelvikta muddarna. Vik mudden så att långsidorna 
av jerseyremsan möts, dvs mudden ska vikas så att avigan ligger mot 
den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubforma mudd 
i dubbla lager jersey men rätan utåt. För att lättare fördela mudden 
jämnt när den ska sys fast så brukat jag markera mudden i jämna 
fjärdedelar med clips, 2 delar för benöppningarnas muddar. 

Markera upp muddarna för att lättare få dem jämnt fastsydda 
Midjemudden är delad i 4 och markera för det med clips. 
Gör samma sak med trosans midjeöppning genom att sätta en clip i 
vardera sidosöm, mitt på framstycket och mitt på bakstycket. Markera 
upp benöppningarna genom att sätta två clips jämnt fördelade.

Made by Runi ©2019
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Sy fast ben- och midjemudden
Lägg mudden inuti trosan så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på midje/benöppningen. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vid gjorde tidigare på midjemudden med de på tröjan. 

Made by Runi ©2019

Avsluta ben- och midjeöppning med mudd

Sy fast ben- och midjemudden
Sätt även fast några extra clips/nålar för att få mudden jämnt fördelad. 
Sy fast mudden. När du syr fast den ska du sträcka i 
mudden men INTE i trosan. 

Ihopsytt
Så här ser det ut när muddarna är fastsydda.

Färdig trosa
Så här ser trosan ut när den är färdig. Om man vill kan man sticka ned 
muddarnas sömsmåner med en elastisk stickningssöm.
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Avsluta ben- och midjeöppning med kantband

Klipp ut delarna.
Om man vill avsluta trosorna genom att kanta ben- och 
midjeöppningen med mudd så ska man inte lägga till någon sömsmån 
i ben- och midjeöppningen.

I denna tutorial har jag valt att visa hur man kantar manuellt efter att 
trosan är ihopsydd. Givetvis går det bra att använda bandkantare och 
kanta innan sidosömmarna sys.  

Klipp ut delarna.
Klipp till remsor i muddväv i enlighet med tabellen på 
mönsterarket. Glöm inte att lägga till sömsmån. 

Jag föredrar att sy trevik och använda mig av en lite bredare remsa än 
jag behöver för att sedan klippa rent överskottet när jag kantat klart. I 
detta fall använder jag mig av muddremsor som är 5cm breda.

Ringslut kantbanden.
På dessa trosor behövs tre muddremsor, en till varje benöppning samt 
en till midjeöppningen.

Vik muddremsorna dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy 
ihop muddarna där jag har markerat med clips.

Kanta midjeöppningen
Lägg det ringslutna kantbandet inuti trosan så kanten hamnar räta 
mot räta mot kanten på midjeöppningen. Nåla fast kantbandet jämnt 
fördelat i midjeöppningen (för mer detaljer hur man fördelar en mud-
dremsa jämnt i midjeöppningen se sida 11-12).

Made by Runi ©2019
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Kanta midjeöppningen
Sy fast kantbandet med en elastisk söm. I detta steg bestämmer du hur 
brett kantband du vill ha. Jag vill ha ett kantband som är ca 1cm brett 
när det är färdigt, därför syr jag fast kantbandet med en elstisk raksöm 
0.8cm från midjeöppningens kant.

Kanta midjeöppningen
Nu ska kantbandet vikas över så att det täcker kanten på midjeöppnin-
gen. Nåla fast kantbandet så att det ligget still medan du syr fast det. 
Om man är ovan att kanta manuellt så kan det vara bra att mäta så att 
kantbandet är lika brett över hela midjeöppningen. Kantbandet ska 
vikas så att sömnsmånen ligger slätt inne i kantbandet. Sy fast kant-
bandet från trosans räta med t ex tvillingsöm eller sick-sack. Sy nära 
kanten på kantbandet (illustrerat med blå prickar).

Kanta midjeöppningen
Klipp bort överflödigt kantband från trosans insida. 
Kanta benöppningarna på samma sätt.

Färdig trosa
Så här ser trosan ut när den är färdig. 

Made by Runi ©2019

Avsluta ben- och midjeöppning med kantband



15

Avsluta benöppningarna med en fåll och midjeöppningen med stretchspets

Klipp ut delarna.
Man kan även avsluta ben- och midjeöppningar med olika former av 
resår eller stretchspetsar. På denna modell så kommer jag visa hur man 
avslutar benöppningarna med fåll och midjan med en stretchspets. 
Hur mycket fåll man vill ha är en smaksak, men det är viktigt att lägga 
till lika mycket som man ska fålla upp när man klipper ut trosan. På 
denna valde jag en fåll på 0.8cm så jag la till det i sömsmån i 
benöppningarna när jag klippte ut trosan. 

Klipp ut delarna.
Stretchspets och trosresår kommer i många olika varianter. De är olika breda och 

olika elastiska och det är därför omöjligt att ge en specifik längd som man ska 

använda. Det lättaste sättet är att mäta upp en bit spets eller resår som är mindre än 

ben-/midjeöppningen och mäta på sig själv om den sitter lagom hårt. På dessa trosor 

använder jag en spetch med ganska låg elastisitet och när jag mätte så blev ca 80% 

av öppningen lagom. Jag kommer även lägga den på trosans utsida kant i kant med 

midjeöppningen och därför lägger jag inte på eller tar bort någon sömsmån.

Fålla benöppningarna
Vik upp fållen som las till när trosan klipptes, i mitt fall 0.8cm, pressa 
med strykjärn eller nåla. Sy fast fållkanten med en elastisk söm, t ex 
sick-sack eller coversöm.

Fållat och klart
Så här ser det ut när det är färdigfållat.

Made by Runi ©2019
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Avsluta benöppningarna med en fåll och midjeöppningen med stretchspets

Sy fast spetsen
På denna valde jag att sy fast en utanpåliggande spets. Lägg spetsen 
med avigan nedåt ovanpå trosans räta och sy fast den med en sick-
sacksöm. Sy fast spetsen i överkanten och sedan ett varv i spetsens 
nederkant för att den inte ska vika upp sig när trosorna används.

Färdig trosa
Så här ser trosan ut när den är färdig.  
Tyg använd till dessa trosor kommer från Hjartahertzman och 
symaskinerna som är använda är från JUKI. 

Made by Runi ©2019



17

Avsluta benöppningarna med vikresår

Klipp ut delarna.
Man kan även avsluta ben- och midjeöppningar med vikresår. Jag 
använde mig av måtten angivna i tabellen för 75%, vilket jag tycker blir 
lagom hårt när man använder vikresår.  När man avslutar med vikresår 
så lägger man inte till någon sömsmån i ben- eller midjeöppningen.
Detta är ett par string som jag sytt ihop på samma sätt som på sida 8-9.

Ringslut vikresåren
Vik resåren dubbelt, räta mot räta, och sy ihop kortändorna där jag har 
markerat med clips.

Markera upp vikresåren för att lättare få den jämnt fastsydd 
Dela upp midjeresåren i 4 delar och markera för det med clips. 
Gör samma sak med trosans midjeöppning genom att sätta en clip i 
vardera sidosöm, mitt på framstycket och mitt på bakstycket. 

Nåla fast vikresåren
Vikresåren har en räta och en aviga och i mitten av resåren löper en 
viklinje. Lägg resåren så att midjeöppningens kant hamnar i resårens 
viklinje.

Made by Runi ©2019



18

Avsluta benöppningarna med vikresår

Nåla fast vikresåren
Vik resåren dubbelt så att den omsluter midjeöppningens kant. Nåla 
fast den.

Nåla fast vikresåren
Fortsätt att nåla fast vikresåren jämnt födelad längs med 
midjeöppningen genom att passa ihop markeringarna vi gjorde 
tidigare med clips. Sätt gärna dit fler clips eller nålar för att lättare
 kunna sy fast vikresåren jämnt fördelad längs med midjeöppningen. 

Sy fast vikresåren
Sy fast vikresåren med en elastisk söm. Jag valde att sy fast det med en 
smal sick-sack.  Medan du syr, töj försiktigt resåren så att den blir lika 
lång som trosans midjeöppning. Detta gör man lättast genom att dra 
i resåren framför nålen (som på bilden) samtidigt som man försiktigt 
håller emot med andra handen bakom nålen. Var noga med att inte 
töja ut själva trosan.
Sy fast vikresåren på samma sätt även i benöppningarna. 
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Färdig trosa
Så här ser trosan ut när den är färdig.  
Tyg använd till dessa trosor kommer från Hjartahertzman och 
symaskinerna som är använda är från JUKI. 


