
Detta mönster är upphovsrättsskyddat av Made by Runi.  
Köp av detta mönster ger en personlig licens så ingen annan får använda mönstret. 

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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Indra Crop Top 
32-54

Enkel loose fit crop top som man kan ha över linnen eller utan något 
under.  
Alternativ för colour block 
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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 mudd.

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.

För att värna om miljön finns beskrivningar/tutorials på olika moment och alternativ till mina 
mönster på www.patternsbyruni.wordpress.com

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.
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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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Indra Top

Innan du klipper
Den här toppen har ett framstycke som man kan sy antingen med eller utan colorblock. Toppen avslutas med en 
infodring. 

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 infodringarna
Illustreras på bilden av mönsterdelen för bakstycket. 
Övriga delar som t ex colorblock till framstycket 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 delar sy ihop med en söm.

Alla delar
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke x1  (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Colorblock till framstycket x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Infodring framstycke x1  (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Infodring bakstycke x1  (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Ärmmudd x4 och halsmudd x1 (klipps ut enligt mått i tabellen)

Sy fast colorblock på framstycket
Detta är ett valfritt steg, du kan istället väljer att sy med ett helt 
framstycke. 
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Sy fast colorblock på framstycket
Lägg colorblockdelarna på framstycket, räta mot räta. Nåla ihop och sy 
där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när framstycket är ihopsytt.

Sy fast ärmarna på framstycket
Nästa steg är att sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy 
raglansömmarna.

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.

Made by Runi ©2019

Indra Top



7

Indra Top

Sy fast ärmarna på framstycket, dvs sy raglansömmarna
Sy fast den andra ärmen på samma sätt.

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

Sy fast ena ärmen på bakstycket, dvs sy en raglansöm
Lägg bakstycket mot ärmen räta mot räta, nåla raglansömmen och sy 
fast den där jag har markerat med clips.

Ihopsytt 
Så här ser det ut när bakstycket är fastsytt vid ena ärmen.
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Sy fast den andra ärmen på bakstycket, dvs sy den sista raglansöm 
Lägg bakstycket mot ärmen räta mot räta, nåla raglansömmen och sy 
fast den där jag har markerat med clips.
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Indra Top

Ihopsytt
Så här ser det ut när ärmarna, framstycke och bakstycket är ihopsytt.

Nästa steg är att sy sidosömmar.

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

Sy ihop framstycket och bakstyckets infodringar
Sy sidosömmarna på framstycket och bakstyckets infodringar.
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Indra Top

Sy ihop framstycket och bakstyckets infodringar
Lägg ihop framstycket och bakstyckets infodringar räta mot räta. Nåla 
sidosömmarna och sy där jag har markerat med clips.

Ihopsytt 
Så här ser toppen och infodringarna ut när även sidosömmarna är 
sydda.

Nästa steg är att sy fast infodringen på toppen.

Sy fast infodringen på toppen
Lägg infodringen räta med räta med toppens nederkant, nåla fast den 
och sy där jag har markerat med clips. Se till att sidosömmarna på 
både toppen och infodringen samanfaller.

Pressa infodringen mot toppens aviga 
Pressa infodringen mot toppens aviga, använd gärna ett strykjärn för 
att få en riktigt snygg och jämn kant.

Nästa steg är att fästa infodringens övre kant på toppen.
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Sy fast infodringens övre kant
Sy fast infodringens övre kant genom att sy en valfri stretchig söm,  
t ex tvillingsöm, sick-sack, dekorsöm eller coverstitch söm. Sy från 
rätan av toppen 3-3.5 cm från toppens nederkant.
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Ihopsytt
Så här ser toppen ut när infodringarna är fastsydda.

Nästa steg är att sy fast hals- och ärmmuddar.

Sy ihop muddarna
På denna topp behövs tre muddar, en till varje ärm och en till toppens 
halsöppning.

Sy ihop muddarna
Vik mudden dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop 
muddarna där jag har markerat med clips. Till vuxenmodellen ser 
formen lite annorlunda ut men de sys på samma sätt fast man syr ihop 
båda sidorna eftersom den inte är dubbelvikt. . 
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Indra Top

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.

Vik mudden
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.

Nästa steg är att sy fast muddarna på toppen.

Sy fast muddarna på toppen 
Halsmudden är delad i 4 och markera för det med clips. Gör samma 
sak med toppens halsöppning genom att sätta en clip mitt på 
framstycket och mitt på bakstycket och så en clip mitt emellan dessa 
på varje sida av halsöppningen.
Markera upp ärmarna på samma sätt men här räcker det med två clips, 
en i ärmens sidosöm och en mitt på ärmen.

Sy fast muddarna på toppen
Närbild på halsmudden och halsöppningen på toppen, båda 
markerade i jämna fjärdedelar mha clips.
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Sy fast muddarna på toppen
Lägg mudden inuti toppen så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på toppens halsöppning. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vi gjorde tidigare på halsmudden med de på toppems 
halsöppning.
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Sy fast muddarna på toppen
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 toppen.
Gör likadant med ärmmuddarna

Färdig
Tyg använd till denna klänning heter Blah Rainbow och kommer från  
Tygfavoriter.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.


