
Limitless imagination
Klänning eller hoodie

Alternativ för colour block 
Vingar 

Olika öron / spikes
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 tygmänden 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, öron och mudd. 

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. 
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 

s. 5 klippa ut delar 
s. 6 colour block mage 
s. 7-8 sy ihop kroppen
s. 8-10 sy muddar 
s. 10-11 sy kattöron / Björnöron / Fladdermusöron
s. 12 sy fast öron på luvan 
s. 13-14 sy färdigt luvan 
s. 15 Klippa ut delar för vingar och spikes
s. 16-18 sy spikes och sy fast de
s. 19-20 sy fickor
s. 21-24 sy vingar
s. 25 hur man gör om man vill ha större halsringning och alla delar för klänning med kaninöron
s. 26-27 sy kaninöron
s. 28-30 hur man syr klänningen
s. 31-32 kantband
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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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Limitless imagination - Hoodie med kattöron och colorblockad mage
Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas mot kanten på 
dubbelvikt tyg när det klipps ut. Detta gäller för t ex framstycket. 
Illustreras på bilden av mönsterdelen för bakstycket. Övriga delar 
som t ex fickpåsar och luvan ska klippas ut speglade. Detta kan man 
göra genom att lägga även dem på dubbelvikt tyg. Dessa behöver dock 
inte ligga mot en vikt kant. Illustreras på bilden av mönsterdelen för 
ärmen.  Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två sömmar ska sys 
ihop. 

Mellanlägg
Användandet av mellanlägg i öron och draktaggarna är valfritt. På 
denna tröja lade jag till ett lager av Vlieseline H630 i kattöronen. Detta 
är ett volymmellanlägg som man stryker fast och det gör att öronen 
blir lite tjockare och håller formen. 
Jag klippte ut mellanlägget inklusive sömnsmån för att få en lite 
fylligare kant på öronen. 

Alla delar till luvan
Här är alla delar som hör till luvan. 
Ytterluva x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster), på ytteluvan har 
jag klippt ett jack i enlighet med markeringen på mönstret (röd pil). 
Foderluva, x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Kattöron x4 (yttrelagret x2 och foderlagret x2) 
Volymmellanlägg till kattöron x2

Alla delar
Här är alla delar till denna modell, utom de som hör till luvan. 
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke, övre del, x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Framstycke, nedre del, x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Samt mudd till tröjans nederkant och till ärmarna

Made by Runi ©2019
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Sy ihop framstycke med colorblock
Detta framstycke består av två delar, en så kallad colorblock. Om man 
vill så kan man välja att sy hoodien utan denna detalj. 
För att lättare kunna sy ihop de båda delarna av framstycket jämnt så 
börjar jag med att markera ut mittpunkten på båda delarna med en 
clip (alternativt nål eller annan markering).

Sy ihop framstycke med colorblock
Lägg de båda framstyckerna räta mot räta och passa in mittpunkterna. 
Nåla.

Sy ihop framstycke med colorblock
Nåla ihop de båda framstyckernas nederkant. Detta gör det sedan 
lättare att nåla ihop resten av kurvan så att tyget blir jämnt fördelat och 
inte drar sig någonstans. Sätt fler nålar/clips mellan de redan nålade 
punkterna och upprepa sedan för andra sidan.

Sy ihop framstycke med colorblock
Sy ihop framstyckerna där jag har markerat med clips. 
Då detta plagg sys i trikå så använd en elastisk söm för att sy ihop 
plagget, te x en svag sick-sack, en överkastande elastisk söm eller en 
over-lock söm.

Made by Runi ©2019

Limitless imagination - Hoodie med kattöron och colorblockad mage
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Limitless imagination - Hoodie med kattöron och colorblockad mage

Ihopsytt
Så här ser framstycket ut när det är ihopsytt. Nästa steg är att sy fast 
ärmarna i framstycket.

Sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy raglansömmarna
Lägg ärmen mot framstycket räta mot räta, nåla raglansömmen och sy 
fast den där jag har markerat med clips. 

Ärmen är högre baktill än framtill, så den del av ärmen som är kortast 
ska nålas mot framstycket.

Ihopsytt 
Sy fast den andra ärmen på samma sätt.

Ihopsytt
Så här ser det ut när båda ärmarna är fastsydda på framstycket.

Made by Runi ©2019
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Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
Lägg bakstycket mot ärmen räta mot räta, nåla raglansömmen och sy 
fast den där jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2019
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Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna 
Sy fast bakstycket mot den andra ärmen på samma sätt.

Sy sidosömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela vägen 
från ärmens början ner till tröjans nederkant. Sy sidosömmarna där 
jag har markerat med clips.  

Nästa steg är att sy fast midje- och ärmmuddarna.

Sy ihop muddarna
På denna tröja behövs tre muddar, en till varje ärm och en till tröjans 
nederkant. 
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Limitless imagination - Hoodie med kattöron och colorblockad mage

Sy ihop muddarna
Vik mudden 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 muddenremsan möts, dvs mudden ska vikas så att avigan ligger 
mot den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubforma mudd 
i dubbla lager muddväv men rätan utåt.

Markera mittpunkten på muddarna
För att lättare fördela mudden jämnt när den ska sys fast så brukat jag 
markera mudden i jämna fjärdedelar med clips, 2 delar för  
ärmmudden.  

Nu ska muddarna sys fast på tröjan.

Midjemudd 
Midjemudden är delad i 4 och markera för det med clips. Gör samma 
sak med tröjans nederkant genom att sätta en clip i vardera sidosöm, 
mitt på framstycket och mitt på bakstycket.
Markera även upp ärmarna.

Made by Runi ©2019
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Sy fast midjemudden
Lägg mudden inuti tröjan så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på tröjans nederkant. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vid gjorde tidigare på midjemudden med de på tröjan. 
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 tröjan. 
Gör på samma sätt för att sy fast ärmmuddarna.

Made by Runi ©2019
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Sy ihop kattöron
På denna tröja visar jag hur man syr kattöron, men även björnöronen 
sys på samma sätt. 

Stryk fast mellanlägg på avigsidan av ytterlagret av varje öra.

Sy ihop kattöron
Lägg ihop ytterlagret och foderlagret av varje öronpar räta mot räta. Sy 
där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Vänd så att rätan hamnar utåt. Pressa gärna med ett strykjärn för att få 
en snygg, skarp kant. 
Om man vill kan man sy en stickningssöm några mm från kanten 
längs med den ihopsydda kanten på örat. Om man har använt  
mellanlägg går det bra att använda en vanlig raksöm. I annat fall bör 
en elastisk söm användas, t ex en svag sick-sack.
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Limitless imagination - Hoodie med kattöron och colorblockad mage

Forma öronen, alternativ ett
För att skapa lite form på öronen så kan man vika in ca 1cm av örats 
ytterkanter och sy fast inviket i sömnsmånen på örats nederkant.

Forma öronen, alternativ ett
Ihopsytt
Nu är öronen redo att sys fast på luvan.

Forma öronen, alternativ två
Alternativt så kan man skapa lite form på öronen genom att vika örat 
dubbelt och sy ihop öronen i mitten genom att sy ca 1cm i sömns-
månen på örats nederkant. 

Forma öronen, alternativ två
Ihopsytt
Nu är öronen redo att sys fast på luvan.

Made by Runi ©2019
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Sy fast öronen på ytterluvan 
Öronen ska sys fast i jacket som klippts i ytterluvan. Nåla fast örat så 
att kanten på örat ligger i jackets botten. 

Made by Runi ©2019
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Sy fast öronen på ytterluvan
Närbild. 

Sy fast öronen på ytterluvan 
Vik luvan dubbel så att örat ligger mellan de båda lagrerna. Sy där jag 
har markerat med clips. Då man inte lagt till någon sömnsmån i jacket 
så är det bra att inte sy med alltför mycket sömnsmån (maximalt 5mm 
i jackets överkant) för att den ytterluvan inte ska bli mindre än foder-
luvan.

Sy fast öronen på ytterluvan
För att få en jämn, snygg, rundad övergång är det viktigt att sy igen 
jacket genom att långsamt sy av tyget i botten av jacket. Jag har valt att 
sy ihop jacket med en elastisk raksöm. 
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Limitless imagination - Hoodie med kattöron och colorblockad mage

Ihopsytt
Så här ser det ut när örat är fastsytt på ytterluvan. 
Sy fast det andra örat på samma sätt.

Sy ihop ytterluvan och foderluvan
Räta mot räta nålar du sedan ihop de båda sidorna av ytterluvan. Sy 
ihop där jag har markerat med clipsen. Gör samma för foderluvan.

Ihopsytt
Så här ser ytter- och foderluvan ut när de är ihopsydda. 
Vänd foderluvan så att räta ligger inåt, vänd ytterluvan så att rätan 
ligger utåt. Lägg in ytterluvan in i foderluvan så att de ligger räta mot 
räta.

Made by Runi ©2019

Sy ihop ytterluvan och foderluvan
Nåla ihop ytterluvan och foderluvans framkanter räta mot räta. 
Sy ihop framkanten där jag har markerat med clips. Luvans topp ligger 
uppåt i bilden.
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Ihopsytt
Vräng luvan så rätan kommer utåt. Stoppa in fodret inne i ytterluvan 
och luvan är nu klar för att sys fast på tröjan.

Markera mittbak på luvan och mittbak på tröjans halsöppning
Markera mittbak på luvan och tröjans halsöppning med varsin clip. 
Med tröjans aviga utåt, stoppa in luvan med ytterluvan utåt och 
öronen nedåt (som de ligger på bilden).
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Sy fast luvan 
Matcha luvans och halsöppningens mittbakmarkeringar och börja 
nålas fast luvan i halsöppningen. Dra inte utan nåla runt om så luvan 
fördelas jämt runt hela halsrigningen. Luvan ska överlappa lite mitt 
fram. Så här ska det se ut när hela luvan är fastnålad. 
Sy fast luvan i halsöppningen, markerad med clips.

Färdig 
Vänd tröjan så att rätan kommer utåt, färdig!
Det tyg som använts till denna tröja kommer från Ohlssons tyger och 
symaskinerna som är använda är från JUKI. 
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Limitless imagination - Drakhoodie med vingar

Alla delar- luvan och draktaggar
Här är alla delar som hör till luvan samt draktaggarna till bakstycket.
Ytterluva x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster), obs inget jack på 
denna modell.
Foderluva, x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Fickpåsar x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Draktaggar, valfritt antal och storlek, x2 till varje tagg 
Valfritt;  volymmellanlägg, 1 lager till varje tagg

Alla delar - vingar
Framstycke, x4 (Speglade, dvs två höger och tvån vänster)

Tänk på att klippa ut vingarna så att trådraken hamnar rätt, följ  
markeringarna på mönstret.

Alla delar - övriga
Här är övriga delar till denna modell.
Halvt bakstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Framstycke, x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Fickpåsar x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Kantband till ficköppningarna samt mudd till tröjans nederkant och 
till ärmarna

Made by Runi ©2019

Delat bakstycke
På denna modell så ska bakstycket inte klippas mot vikt kant, utan 
man behöver klippa ut två stycken bakstycket, en höger och en  
vänster. Det är även viktigt att inte glömma att lägga till sömnsmån 
även i delningen då bakstycket ska sys ihop med draktaggar emellan. 
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Sy ihop draktaggar
Draktaggarna finns i tre olika storlekar, valfritt vilken/vilka storlekar 
man vill använda och hur många. Alla taggar sys ihop på samma sätt. 
Stryk fast mellanlägg på avigsidan på ett lager i varje draktagg-par. 
Lägg ihop de två delarna i varje draktaggs-par räta mot räta. Sy där jag 
har markerat med clips.

Ihopsytt 
Då jag har strykt fast mellanlägg så syr jag ihop draktaggarna med 
raksöm, utan mellanlägg bör en elastisk söm användas istället.

Made by Runi ©2019
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Trimma bort toppen 
För att få en skarp spets på varje tagg så klipper jag bort majoriteten av 
sömnsmånen i toppen av varje tagg. 

Ihopsytt
Vänd så att rätan hamnar utåt. Pressa gärna med ett strykjärn för att få 
en snygg, skarp kant. 
Om man vill kan man sy en stickningssöm några mm från kanten 
längs med den ihopsydda kanten på draktaggen. Om man har använt 
mellanlägg går det bra att använda en vanlig raksöm i annat fall bör en 
elastisk söm användas, t ex en svag sick-sack.
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Limitless imagination - Drakhoodie med vingar

Ihopsytt
Alla taggarna klara. Jag syr en hoodie i storlek 116 och har valt att  
använda alla tre olika storlekar på taggar. På luvan kommer jag  
använda två av de minsta taggarna och tre av mellanstorleken. På  
tröjans bakstycke kommer jag sy fast fyra stycken av den största  
taggmodellen.

Sy ihop bakstycket med draktaggarna i sömmen
Fördela taggarna räta mot räta med bakstycket längs med bakstyckets 
mittkant, som på bilden. Tänk på att inte fästa taggarna längst ned 
och högst upp utan lämna sömsmån både i nederkanten av tröjan och 
i halsöppningen. Detta utrymme behövs för att senare kunna sy fast 
luvan och midjemudden. 

Sy ihop bakstycket med draktaggarna i sömmen
Lägg över den andra delen av bakstycket, räta mot räta med den andra 
delen av bakstycket. Draktaggarna ska ligga emellan de båda lagrerna. 
Nåla och sy där jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2019

Ihopsytt
Så här ser det ut när bakstycket är ihopsytt.
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Sy fast draktaggarna på luvan
Fördela taggarna räta mot räta längs med ytterluvans hjässöm. Nåla 
fast dem. 

Valfritt, för att lättare få en rund hjässsömn så syr jag fast taggarna 
med en tråckelsöm ute i sömnsmånen. Jag är noga med att följa for-
men på luvan, då taggarnas nederkant är rak och därmed inte följer 
luvans rundning.

Sy fast draktaggarna på luvan 
Valfritt; När jag tråcklat fast draktaggarna så trimmar jag bort den del 
av taggarna som sticker ut utanför luvans hjässöm.  

Made by Runi ©2019
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Sy ihop ytterluvan
Räta mot räta nålar du sedan ihop de båda sidorna av ytterluvan med 
draktaggarna emellan de båda tyglagrena. Sy ihop där jag har markerat 
med clipsen. Sy ihop ytterluvan med foderluvan på samma sätt som 
beskrivits tidigare (se sida 13-14).

Ihopsytt
Så här ser luvan ut när den är ihopsydd. Lägg den åt sidan så länge.
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Limitless imagination - Drakhoodie med vingar

Kanta ficköppningen
Fickor är en valfri detalj och väljer du att sy dessa så klipp ut 
ficköppningar på framstycket.
Kanta ficköppningarna.
Kantar du manuellt så finns beskrivning på hur man gör på s.31-32

Sy fast fickpåsarna
Lägg fickpåsens räta mot framstyckets aviga. Se till att kanterna på 
fickpåsen följer framstyckets nedre- och ytterkant. Jag brukar 
fästa fickpåsen med några clips samt den inre delen av fickpåsen med 
icke-permanent lim så att fickpåsen ligger still medan jag syr fast den.
Sy fast fickpåsen längs med den rundade kanten med en elastisk söm, 
t ex coversöm, våffelsöm, eller en sick-sack.

Valfritt; Sy fast fickpåsarna mha en guidesöm/tråckelsöm
För att lätt kunna hitta kanten på fickspåsen när man ska sy fast den 
från rätan så kan man först sy en guidesöm/tråckelsöm. Detta gör 
man genom att sy en raksöm längs med ytterkanten på fickpåsen från 
avigan. Använd den längsta stygnlängden på raksömen och fäst inte 
tråden vare sig i början eller i slutet utan lämna några cm av både över 
och under tråden. Använd en avvkande trådfärg som lätt syns på tyget. 

Made by Runi ©2019

Valfritt; Sy fast fickpåsarna mha en guidesöm/tråckelsöm
Så här ser det nu ut från rätan. Jag har nu en tydlig linje att följa när jag 
ska sy fast min fickpåse från rätan.
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Valfritt; Sy fast fickpåsarna mha en guidesöm/tråckelsöm
Jag följer min guidesöm/tråckelsöm med pressarfoten när jag syr fast 
min fickpåse men en elastsik söm.

Valfritt; Sy fast fickpåsarna mha en guidesöm/tråckelsöm 
När fickpåsen är fastsydd så är det dags att ta bort tråckelsömmen. 
Jag klipper sömmen på två ställen med sprättaren och sedan drar jag 
försiktigt i den överhängande övertråden som jag lämnat i början och 
slutet av tråckelsömmen och då brukar den lossna lätt.
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Ihopsytt
Så här ser framstycket ut från rätan när fickorna är fastsydda.

Ihopsytt
Så här ser framstycket ut från avigan när fickorna är fastsydda.
Sy fast ärmarna på fram och bakstycket på samma sätt som beskrivits 
tidigare (se sida 7-8).
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Limitless imagination - Drakhoodie med vingar

Sy ihop vingarna
Varje vinge ska sys ihop av dubbla lager tyg. Se till att klippa ut två 
speglade delar för varje vinge.

Sy ihop vingarna
Lägg ihop de båda delarna räta mot räta, nåla och sy ihop kanten 
som jag markerat med clips. Jag har valt att sy ihop vingarna med en 
förstärkt/elastisk raksöm då jag tycker att det är lättast att följa formen 
på vingen då. 

Trimma bort toppen 
För att få skarpa spetsar så klipper jag bort majoriteten av sömns-
månen i toppen av varje vingspets (röd pil). Jag klipper även små jack 
isömnsmånen i rundningarna för att lättare få en fin, rund kant när jag 
vänder rätan utåt (grön pil)

Made by Runi ©2019

Ihopsytt
Vänd så att rätan hamnar utåt. Pressa gärna med ett strykjärn för att få 
en snygg, skarp kant. 
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Sy vingpennor
Sy en elasisk söm från toppen av varje vingspets till vingens mittpunkt. 
Dessa sömmar kommer hålla ihop de båda tyglagrerna i vingen och 
även fungera som dekorativa vingpennor.

Ihopsytt 
Så här ser vingen ut när den är färdigsydd. Jag sydde även en elastisk 
stickningssöm längs med vingens ytterkant. 
Sy ihop den andra vingen på samma sätt. 
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Sy fast vingarna på tröjan samtidgt som tröjans sidosömmar sys
Nu ska vingarna sys fast på tröjan. Då sidorna på vingarna är olika 
långa så är det viktigt att lägga dem rätt. Trådraken på vingen ska ligga 
i samma riktning som trådraken på fram- och bakstycket.

Sy fast vingarna på tröjan samtidgt som tröjans sidosömmar sys
Vingarna ska sys fast mellan fram- och bakstycke i sidosömmen. Jag 
tycker att det är lättast att börja med att nåla fast vingen från ärmhålan 
och ned till tröjans nederkant i det ena tyglagret först. Vingen ska inte 
gå hela vägen ned till nederkanten utan det ska vara några cm utan 
vinge längst ned.
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Limitless imagination - Drakhoodie med vingar

Sy fast vingarna på tröjan samtidgt som tröjans sidosömmar sys
Sedan nålar jag fast vingen längs med ärmens nederkant.

Sy fast vingarna på tröjan samtidgt som tröjans sidosömmar sys
Då vingen ska sys fast i sidosömmen mellan fram- och bakstycket så 
lägger jag framstycket räta mot räta över bakstycket och nålar ihop 
dem med vingen emellan tyglagrerna. Jag nålar hela vägen från 
ärmens start till tröjans nederkant.

Sy fast vingarna på tröjan samtidgt som tröjans sidosömmar sys
Sy ihop sidosömmen där jag har markerat med clips.
Sy fast den andra vingen i den andra sidosömmen på samma sätt.
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Ihopsytt
Så här ser det ut när vingarna är fastsydda i tröjans sidosöm.
Sy fast luvan, midjemudden och ärmmuddarna på samma sätt som 
beskrivits tidigare (se sida 8-10, 14).



24

Färdig - Framsida

Färdig - Baksida 

Made by Runi ©2019

Limitless imagination - Drakhoodie med vingar
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Limitless imagination - Klänning med kaninöron och fickor

Alla delar- luvan 
Här är alla delar som hör till luvan. 
Ytterluva x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster), på ytterluvan har 
jag klippt ett jack i enlighet markeringen på mönstret (röd pil). 
Foderluva, x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Kaninöron x4 (ytterlagret x2 och foderlagret x2) 
Vävt mellanlägg till kaninöron x4

Alla delar - bakstycke och ärmar
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Ärmmudd x2

Alla delar -framstycke
Här är övriga delar till denna modell.
Framstycke, x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Fickpåsar x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Kantband till ficköppningarna samt till klänningens nederkant
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Förstora halsöppningen
Om man vill ha en lite större halsöppning så kan man justera detta 
genom att klippa ur halsen lite (0,5-1cm) på framstycket och även på 
bakstycket om man önskar. Luvan sys omlott och behöver därmed inte 
justeras om man förstorar halsöppningen lite.
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Sy ihop kaninöron
Varje kaninöra består av två delar, fodret och yttertyget. Jag har valt att 
stryka fast ett tunt vävt mellanlägg för att få lite stadga. Detta 
mellanlägg stryks fast på avigan på varje del.

Sy ihop kaninöron 
Lägg delarna till varje öra räta mot räta. Nåla ihop dem och sy där jag 
har markerat med clips.
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Limitless imagination - Klänning med kaninöron och fickor

Trimma bort toppen 
För att få en skarp spets på varje öra så klipper jag bort majoriteten av 
sömnsmånen i toppen av örat.

Ihopsytt
Vänd så att rätan hamnar utåt. Pressa gärna med ett strykjärn för att få 
en snygg, skarp kant. 

Om man vill kan man sy en stickningssöm några mm från kanten 
längs med den ihopsydda kanten på örat. Om man har använt 
mellanlägg går det bra att använda en vanlig raksöm, i annat fall bör 
en elastisk söm användas, t ex en svag sick-sack.
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Limitless imagination - Klänning med kaninöron och fickor

Forma öronen
För att skapa lite form på öronen så kan man vika in ca 1cm av örats 
ytterkanter och sy fast inviket i sömnsmånen på örats nederkant.

Sy fast öronen på ytterluvan 
Öronen ska sys fast i jacket som klippts i ytterluvan. Nåla fast örat så 
att kanten på örat ligger i jackets botten. Vik luvan dubbel så att örat 
ligger mellan de båda lagrerna. Sy där jag har markerat med clips. Då 
man inte lagt till någon sömnsmån i jacket så är det bra att inte sy med 
alltför mycket sömnsmån (maximalt 5mm i jackets överkant) för att 
ytterluvan inte ska bli mindre än foderluvan.

Sy fast öronen på ytterluvan
För att få en jämn, snygg och rundad övergång är det viktigt att sy igen 
jacket genom att långsamt sy av tyget i botten av jacket. Jag har valt att 
sy ihop jacket med en elastisk raksöm. 
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Sy ihop luvan 
Sy ihop luvan på samma sätt som beskrivits tidigare (se sida 13-14). Så 
här ska den se ut när den är klar.
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Kanta ficköppningen
Fickor är en valfri detalj och väljer du att sy dessa så klipp ut 
ficköppningar på framstycket.
Kanta ficköppningarna.
Kantar du manuellt så finns beskrivning på hur man gör på s.31-32.

Kantat 
Så här ser det ut när ficköpnningen är kantad.
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Limitless imagination - Klänning med kaninöron och fickor

Sy fast fickpåsarna
Lägg fickpåsens räta mot framstyckets aviga. Placera fickpåsarna enligt 
markeringarna på mönstret. Se till att kanterna på fickpåsen följer 
framstyckets ytterkant. 

Sy fast fickpåsarna
Jag brukar fästa fickpåsen med några clips samt den inre delen av  
fickpåsen med icke-permanent lim så att fickpåsen ligger still medan 
jag syr fast den.
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Limitless imagination - Klänning med kaninöron och fickor

Sy fast fickpåsarna
Så här ska det se ut från baksidan

Sy fast fickpåsarna
Sy fast fickpåsen längs med den rundade kanten med en elastisk söm, 
t ex coversöm, våffelsöm eller en sick-sack. För beskrivning om hur 
man använder en gudiesöm/tråckelsöm för att sy fast fickpåsarna, se 
sida 19-20.

Sy ena sidosömmen
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela vägen 
från ärmens början ner till klänningens nederkant. Sy sidosömmen 
där jag har markerat med clips.
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Ihopsytt
Nästa steg är att kanta klänningens nederkant. Kantar du manuellt så 
finns beskrivning på hur man gör på s.31-32.
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Sy ena sidosömmen
Så här ser det ut när klänningsens nederkant är kantad.  
 
Nåla och sy andra sidsoömmen, från ärmens början ned till  
klänningens nederkant.

Ihopsydd 
Så här ser klänningen ut nu (och som du ser så bytte jag trådfärg på 
fickorna). Sy fast luvan och ärmmuddarna på samma sätt som  
beskrivits tidigare (se sida 8-10, 14).
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Limitless imagination - Klänning med kaninöron och fickor

Färdig
Tyg använd till denna klänningen kommer från Ohlssons tyger och 
Rumpled Stitching. Symaskinerna som är använda är från JUKI. 

Färdig
Tyg använd till denna klänningen kommer från Ohlssons tyger och 
Rumpled Stitching. 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



32

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


