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Tutorial add on luva/krage 

Denna tutorial kommer visa hur du syr krage med asymmetriska öljetter. Du gör 

naturligtvis samma om du vill ha luva.  

Kragen till vänster visar symmetriska öljetter. För dessa använder du den 

översta markeringen på mönstret på båda sidorna.  

Kragen till höger visar asymmetriska öljetter. För dessa använder du båda 

markeringarna på mönstret, en på höger och den andra på vänster. 

Glöm inte att lägga till sömsmån. 

Klipp ut alla delar, det ska 
va 2 delar för utsidan och 
2 delar för fodret

Sy sedan ihop nacksömmarna räta 
mot räta så att foder blir 1 stort 
stycke och utsidan blir 1 stort 
stycke.

Därefter lägger du foder och utsida räta mot 
räta och syr ihop hela sömmen upptill. Så vänder 
du delarna så att sömmen hamnar på insidan och 
fortsätter till nästa steg. 
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1. För att förstärka så tyget inte går sönder använder jag mellanlägg, det går också

bra med en bit vävt tyg.

2. Stryk fast mellanläggen mellan kragens tyg och den lilla biten tyg.

1. Sy sedan fast biten med raksöm, en ruta med ett kryss i, glöm inte att fästa

trådarna på de i början och i slutet.

2. Sedan viker du så det blir ett hörn, precis där du sytt krysset.

Mät ut vart du ska ha öljetterna på yttertyget.
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1. Klipp av längst ut på toppen så det blir ett litet hål.

2. Sätt fast öljetterna.

1. Vill du ha snöre hela vägen runt så lägger du i det så här och trär igenom båda

hålen. Nedan visar jag hur jag gör med barnmodellen.

1. Jag mäter ut 2 st snören, jag har valt spets. Knyter 3 knutar på varandra så den 
inte ska dras igenom.

2. Trär in spetsen underifrån så att knuten hamnar mellan tygerna. 
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1. Märk ut plagget mittbak.

2. Lägg kragens mittbak räta mot räta med plagget.
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1. Nåla och lägg kragen jämn runt hela halskanten.

2. Vänd och kolla så du har fått öljetterna rätt. 

1. Sy fast runt hela halsen.

2. Klar!
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