
Cute as a cupcake
Klänning, tröja eller peplum 

Flera olika ärmalternativ
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 kantband.

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 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 
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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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Cute as a cupcake - Klänning med puffärm
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 ärmar 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. 

Alla delar
Här är alla delar till överdelen
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Ärm x2 
Samt kantband till halsöppningen och ärmarnas nederkant

Alla delar till underkjolen
Kjolvåd för underkjolen x2 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Clipsen markerar mitt fram och mitt bak på kjolvåderna

Alla delar till överkjolen
Kjolvåd för överkjolen, fram x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Kjolvåd för överkjolen, bak x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Clipsen markerar mitt fram och mitt bak på kjolvåderna

Made by Runi ©2019
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Sy puffärm - för över markeringar
För över alla markeringar på ärmen, markerad med clips på bilden.

Sy puffärm - sy vecket i ärmens nederkant
Vik ärmen dubbelt, räta mot räta som på bilden. 
Se till att markeringarna i nederkanten av ärmen hamnar ovanpå 
varandra. Sy vecket genom att sy några stygn med elastisk raksöm alt. 
en svag sick-sack vid markeringen, ca 1cm rakt upp från nederkanten. 
Markerad med ett blått streck på bilden.

Sy puffärm - sy vecket i ärmens nederkant
Nåla fast överskottet vid vecket i ärmens nederkant som bilden visar.

Sy puffärm - sy vecket i ärmens nederkant
Valfritt, för att underlättta kantningen. Sy fast överskottet genom att sy 
några stygn med elastisk raksöm alt. en svag sick-sack ute i  
sömnsmånen i ärmens nederkant.

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Klänning med puffärm
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Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

Ihopsytt
Så här ser det ut när vecket i ärmens nederkant är färdigt. 
Gör likadant på den andra ärmen.

Sy puffärm - kanta ärrmens nederkant
Kanta ärmens nederkant.
Kantar du manuellt så finns beskrivning på hur man gör på s.26-27.

Sy puffärm - rynka ärmens överkant 
Rynka ärmen mellan markerkeringarna, området mellan clipsen på 
bilden.
Det finns många olika sätt att rynka, t ex med Overlockmaskin eller 
speciellt anpassade pressarfötter. I den här tutorialen visar jag hur man 
rynkar med rynktrådar.

Sy puffärm - rynka ärmens överkant
Sy två rynktrådar på varje ärm genom att sy raksöm med längsta 
stygnlängden. Viktigt att inte fästa tråden i varken början eller 
slutet, du vill ha några cm tråd att greppa i både start och slut. 
Den ena rynktråden syr jag i sömnsmånen på ärmens överkant mellan 
clipsen. Den andra rynktråden syr jag 1.5-2 cm från ärmens överkant 
mellan clipsen.

Made by Runi ©2019
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Sy puffärm - rynka ärmens överkant
Greppa övertråden för båda rynktrådarna som på bilden och för tyget 
längs med trådarna så att det rynkas. 

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

Sy puffärm - rynka ärmens överkant 
Så här ser ärmarna ut när de är rynkade. Du anpassar mängden rynkor 
när du nålar fast ärmen på överdelen. Lägg ärmarna åt sidan så länge.

Sy ena axelsömmen
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla och sy ena 
axelsömmen där jag markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när axelsömmen är ihopsydd. 
Nu ska halsöppningen kantas.
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Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

Kanta halsöppningen
Kanta halsöppningen.
Kantar du manuellt så finns beskrivning på hur man gör på s.26-27.

Sy ihop andra axelsömmen.

Ihopsytt 
Så här ser det ut när båda axelsömmarna är ihopsydda och 
halsöppningen kantad.

Nästa steg är att sy fast ärmarna.

Sy fast ärmarna
Markeringen för mitt på ärmkullen är markerad med clips. 
På överdelen är axelsömmarna markerad med clips. 

Sy fast ärmarna 
Lägg ärmen räta mot räta på överdelen. Se till att markeringen för 
ärmkullens mitt hamnar ovanpå axelsömmen.

Made by Runi ©2019
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Sy fast ärmarna
Börja med att nåla fast ärmens kanter på överdelen. Fortsätt att nåla 
fast resten av ärmen. Justera ärmen genom att rynka mer eller mindre. 
Se till att rynkorna blir jämnt fördelade.

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

Sy fast ärmarna
Så här ser det ut när ärmen är fastnålad. 
Sy fast ärmen genom att sy där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när ärmen är fastsydd.
Sy fast den andra ärmen på samma sätt.

Ihopsytt
Efter att båda ärmarna är fastsydd på överdelen så kan man ta bort 
rynktrådarna. 
Jag tar enbart bort rynktråden som är synlig från utsidan, den som 
finns i sömnsmånen låter jag sitta kvar.
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Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

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

Ihopsytt
Nu är överdelen färdigsydd.
Nästa steg är att sy ihop kjolvåderna.

Sy ihop kjolvåderna
Lägg ihop kjolvåderna räta mot räta, nåla och sy ihop sidorsömmarna 
där jag markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser den överkjolen och underkjolen ut när kjolvåderna är 
ihopsydda.

På denna klänning har jag valt att fålla kjolarna och har därmed lagt 
till för fåll. Man kan även avsluta genom att tex sy fast spets eller sy en 
rullfåll.

Made by Runi ©2019
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Fålla kjolarna 
Vik upp fållen och nåla och/eller pressa den med strykjärn. Sy fast 
fållen med t ex tvillingnål, coversöm eller valfri dekorsöm.

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

Färdig fållad
Nu är kjolarna fållade och redo att sys fast på överdelen. 
Markera ut mitt fram och mitt bak på båda kjolarna.
Lägg överkjolen ovanpå underkjolen.

Lägg överkjolen ovanpå underkjolen 
Lägg överkjolen ovanpå underkjolen, så att underkjolens räta är mot 
överkjolens aviga.
Se till att markeringar för mitt fram, mitt bak samt sidosömmarna 
staplas på varandra.

Sy fast kjolarna på överdelen
Nästa steg är att sy fast kjolarna på överdelen.
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Cute as a cupcake - Klänning med puffärm

Sy fast kjolarna på överdelen
Vänd kjolarna så att rätan hamnar inåt.

Sy fast kjolarna på överdelen
Lägg in överdelen i kjolarna så att de hamnar räta mot räta. Matcha 
sidorsömmarna samt mitt fram och mitt bak. 

Sy fast kjolarna på överdelen
Nåla jämt runt om och sy där jag har markerat med clips.
Se till så att alla tre lager kommer med när du syr ihop.

Made by Runi ©2019

Färdig
Det tyg som använts till denna klänning heter “Let there be flowers” och 
kommer från Juels.dk  
Symaskinerna som är använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.
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Alla delar
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Fjärilsärm x2
Kjolvåd för peplumkjolen, fram x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)

Kjolvåd för peplumkjolen, bak x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 

Samt kantband till halsöppningen och spets till kjol och ärmar

Sy ihop kjolvåderna

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm

Sy ihop kjolvåderna
Lägg ihop kjolvåderna räta mot räta, nåla och sy ihop sidorsömmarna 
där jag markerat med clips.

Fålla peplumkjolen med spets 
Kjolen kan avslutas på flera olika sätt, t ex med fåll eller rullfåll. På 
denna har jag valt att avsluta genom att sy fast en stretchspets.
Lägg spetsen räta mot räta mot kjolens nederkant och sy fast den. Jag 
brukar inte nåla fast spetsen utan jag kontrollerar så att jag har 
tillräckligt med spets innan jag börjar sy och sedan lägger jag spetsen 
på plats allteftersom jag syr. 
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Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm

Sy fast spets på peplumkjolens nederkant
Då kjolens nederkant inte är rak så drar jag lite försiktigt i trikåkjolen 
men inte i spetsen medan jag syr. Detta för att vara säker på att spetsen 
inte viker sig innåt när plagget är klart (den yttrekanten på spetsen ska 
ju vara lite längre än den inre kanten som jag syr fast på kjolen).

Ihopsytt
Så här ser det ut när jag har sytt fast spets längs med kanten på kjolen. 
I och med att jag drog lite i trikån medan jag sydde fast spetsen så blev 
själva spetsen lite vågig. För att få det jämnt och snyggt så pressade jag 
sömnsmånen mot kjolvåden med strykjärn.
Nästa steg är att sticka fast sömnsmånen mellan spetsen och kjolens 
nederkant så att den ligger mot kjolen. 

Stick fast sömsmånen 
Jag använder en coverstitch till att sy fast sömnsmånen mellan spetsen 
och kjolens nederkant så att den ligger mot kjolen. Det går lika bra att 
sticka fast den med annan valfri söm.

Made by Runi ©2019

Ihopsytt
Så här ser peplumkjolen ut när den är ihopsydd. Lägg den åt sidan så 
länge.
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Sy fast spets på fjärilsärmarna
Man kan avsluta fjärilsärmarna på flera olika sätt, t ex med en smal fåll 
eller en rullfåll. På denna har jag valt att avsluta genom att sy fast spets 
längs med ärmens nederkant. 

Ihopsytt 
Jag syr fast spetsen på samma sätt som på peplumkjolen och sticker 
fast sömnsmånen. Så här ser det ut när det är klart.
Nästa steg är att rynka fjärilsärmen längs med ärmkullen.

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm

Rynka fjärilsärmen
Jag rynkar fjärilsärmen genom att sy rynktrådar på samma vis som 
tidigare beskrivet på sida 7 - 8.
På fjärilsärmen ska hela ärmen rynkas. Glöm inte att göra en 
markering mitt på ärmkullen för att lättare få ärmen jämnt fördelad 
när den ska sys fast på överdelen. På bilden har jag markerat detta med 
en clips.

Sy ihop överdelens axelsömmar och kanta halsöppningen
Sy ihop överdelens axelsömmar och kanta halsöppningen på samma 
sätt som tidigare beskrivits på sida 8-9.
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Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm

Sy fast fjärilsärmarna på överdelen
Sy fast fjärilsärmen mellan markeringen på överdelens fram- och 
bakstycke, markerade på bilden med clips och ram. Justera mängden 
rynkor för att få rätt längd på ärmen.

Sy fast fjärilsärmarna på överdelen
Nåla fast fjärilsärmen jämnt på överdelen. Se till att markeringen för 
mitt på ärmkullen hamnar på axelsömmen på överdelen. Sy fast ärmen 
där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när ärmen är fastsydd.
Sy fast den andra ärmen på samma sätt.

Made by Runi ©2019

Ihopsytt 
Efter att båda ärmarna är fastsydd på överdelen så kan man ta bort 
rynktrådarna. 
Jag tar enbart bort rynktråden som är synlig från utsidan, den som 
finns i sömnsmånen låter jag sitta kvar.
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Sy sidosömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela 
sidosömmen från ärmöppningen till överdelens nederkant. Sy 
sidosömmarna där jag har markerat med clips. 

Stick fast ärmens sömnsmån mot överdelen samt fålla resten av 
öppningen 
Då fjärilsärmen inte täcker hela ärmöppningen så ska resten av 
öppningen fållas. Samtidigt så sticker jag även fast sömnsmånen 
mellan fjärilsärmen och överdelen.

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm

Stick fast ärmens sömnsmån mot överdelen samt fålla resten av 
öppningen
Fålla genom att vika in sömnsmånen, nåla och sy fast den med valfri 
elastisk söm.

Stick fast ärmens sömnsmån mot överdelen samt fålla resten av 
öppningen
Stick fast sömnsmånen mellan ärmen och överdelen mot överdelen 
samtidigt som du även syr fast fållen i ärmöppningens nederkant.
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Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm

Ihopsytt 
Så här ska ärmen se ut när den är färdigsydd, sett från sidan.

Ihopsytt
Så här ser överdelen ut när den är färdig. Nu ska peplumkjolen sys fast.
Jag har markerat mitt fram och mitt bak på överdelen med clips.

Sy fast peplumkjolen på överdelen
Markera mitt fram och mitt bak även på peplumkjolen.

Made by Runi ©2019

Sy fast peplumkjolen på överdelen
Nåla fast peplumkjolen på överdelen, räta mot räta. 
Matcha sidosömmarna samt mitt fram och mitt bak.  Nåla och sy där 
jag har markerat med clips.
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Färdig
Det tyg som använts till denna peplumtopp heter 
“Groftekantsblomster” och kommer från Juels.dk  
Symaskinerna som är använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Made by Runi ©2019

Cute as a cupcake - Peplumtopp med fjärilsärm
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Cute as a cupcake - Tröja med ärm och fjärilsärm

Alla delar förutom ärmar
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Samt kantband till halsöppningen

Alla delar till ärmarn
På denna tröja har jag valt att sy en lång ärm samt en fjärilsärm. 
Fjärilsärm x2
Långärm x2  
Samt kantband till ärmens nederkant

Kanta ärmarnas nederkant
Kanta ärmens nederkant.
Kantar du manuellt så finns beskrivning på hur man gör på s.26-27.

Made by Runi ©2019

Ihopsytt
Så här ser ärmarna ut när nederkanten är kantad. Om du har valt att 
sy tröjan utan fjärilsärm så gå vidare till sida 23. Du syr på samma sätt 
oavsett om du valt kort ärm, 3/4-ärm eller lång ärm.
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Fålla fjärilsärmen
Man kan avsluta fjärilsärmarna på flera olika sätt, t ex genom att sy fast 
spets eller sy en rullfåll. På denna har jag valt att avsluta genom att fålla 
ärmens nederkant och har lagt till 1.5cm för fåll.
Vik in fållen och sy fast den med valfri söm

Ihopsytt 
Så här ser ärmen ut när den är fållad. Nästa steg är att rynka ärmen 
längs med ärmkullen.
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Cute as a cupcake - Tröja med ärm och fjärilsärm

Rynka fjärilsärmen
Jag rynkar fjärilsärmen genom att sy rynktrådar på samma vis som 
tidigare beskrivet på sida 7 - 8.
På fjärilsärmen ska hela ärmen rynkas. Glöm inte att göra en 
markering mitt på ärmkullen för att lättare få ärmen jämnt fördelad 
när den ska sys fast på överdelen. På bilden har jag markerat detta med 
en clips.

Sy ihop överdelens axelsömmar och kanta halsöppningen
Sy ihop överdelens axelsömmar och kanta halsöppningen på samma 
sätt som tidigare beskrivits på sida 8-9.
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Cute as a cupcake - Tröja med ärm och fjärilsärm

Nåla fast fjärilsärmarna på överdelen
Nåla fast fjärilsärmen mellan markeringen på överdelens fram- och 
bakstycke, markerade på bilden med clips. Justera mängden rynkor för 
att få rätt längd på ärmen.

Sy fast fjärilsärmarna på överdelen
Nåla fast fjärilsärmen jämnt på överdelen. Se till att markeringen för 
mitt på ärmkullen hamnar på axelsömmen på överdelen. 
Valfritt: Jag har valt att tråckla fast fjärilsärmen i överdelen genom att 
sy en söm ute i sömnsmånen. Detta gör att det är lättare att få 
fjärilsärmen på rätt plats när man syr fast den vanliga ärmen. 

Ihopsytt
Båda fjärilsärmarna är tråcklade till överdelen.
Nästa steg är att sy fast ärmen.

Made by Runi ©2019

Sy fast ärmarna
Markera mitten på ärmkullen samt axelsömmen med clips.
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Sy fast ärmarna 
Lägg ärmen räta mot räta på överdelen med fjärilsärmen mellan de 
båda tyglagrerna. 
Se till att markeringen för ärmkullens mitt hamnar ovanpå 
axelsömmen.

Sy fast ärmarna
Nåla fast ärmen, sy fast den där jag har markerat med clips.
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Cute as a cupcake - Tröja med ärm och fjärilsärm

Ihopsytt
Så här ser det ut när ärmen är fastsydd.
Sy fast den andra ärmen på samma sätt.

Ihopsytt
Efter att båda ärmarna är fastsydd på överdelen så kan man ta bort 
rynktrådarna från fjärilsärmarna.
Jag tar enbart bort rynktråden som är synlig från utsidan, den som 
finns i sömnsmånen låter jag sitta kvar.
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Cute as a cupcake - Tröja med ärm och fjärilsärm

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

Fålla tröjans nederkant
Avsluta genom att fålla tröjans nederkant. Vik upp fållen och sy fast 
den med valfri elastisk söm, t ex tvillingnål, coverstitch eller en 
dekorsöm.

Tröjan kan även avslutas genom att man kantar nederkanten.

Färdig
Det tyg som använts till denna topp heter “Peach meow” och kommer 
från Tygfavoriter.
Symaskinerna som är använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Made by Runi ©2019
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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 ©2019

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


