
Doll outdoor bundle
Mössa 
Krona 
Mantel 

Storlek 43cm

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. Mössa 15cm, Pannband 10cm, Mantel 40cm.

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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Cape

Innan du klipper
Den här capen kommer med två olika varianter av luva samt krage som alternativ. Jag har valt att sy den spetsiga 
luvan samt visa hur man syr ihop kragen på de sista bilderna. Capen kan knäppas på olika sätt. I denna tutorial 
har jag valt att sätta en anorakknapp på en kort knapplist, men man kan sy fast knytband på liknande sätt. Eller 
så sätter man en knapp eller kardborrband direkt på capen, använder man tryckknappar rekommenderar jag att 
stryka fast mellanlägg på tygets aviga för att förhindra att knappen lossnar. 
OBS! Denna tutorialen visar barnmodellen men de sys på samma sätt. 

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 själva capen
Illustreras på bilden av mönsterdelen för kragen. 
Övriga delar som t ex 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 
luvan. Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop 
med en söm.

Delar
Cape, yttertyg x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Cape, fodertyg x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)

Obs, samma mönsterdel.

Delar
Luva, yttertyg x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Luva, fodertyg x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Obs, samma mönsterdel.

Två remsor för knapplist (mina är 4 x 10 cm plus sömnsmån)
Mellanlägg till knapp
Anorakknapp
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Sy ihop luvan
Jag börjar med att sy ihop luvan som består av fyra delar.

Sy ihop luvan
Lägg luvdelarna, en vänster och en höger, räta mot räta. Nåla och sy 
ihop där jag har markerat med clips.

Sy ihop luvan
Så här ser det ut när de är ihopsydda.

Sy ihop luvan
Nästa steg är att sy ihop den yttre luva och foderluvan längs med 
framkanten. Behåll ena luvdelen med avigan utåt och vänd den andra 
så att rätan är utåt.
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Cape
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Cape

Sy ihop luvan
Placera foderluvan i den yttre luvan, räta mot räta. Nåla ihop luvorna 
längs med luvornas framkant, sy där jag har markerat med clips.

Sy ihop luvan
Så här ser det ut när luvorna är ihopsydda i luvans framkant.

Sy ihop luvan
Valfritt steg. Om man vill kan man fästa ihop luvdelarna i spetsen av 
luvan. Lägg luvan som på bilden.

Sy ihop luvan
Vik över den ena halvan av luvan så att de två lagren av den yttreluvan 
ligger underst och de två lagren av foderluvan ligger överst som på 
bilden. Sy några stygn ute i sömnsmånen där jag har markerat med en 
clips. 

Made by Runi ©2019
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Ihopsydd
Vänd luvan så att foderluvan hamnar i den yttreluvan, aviga mot aviga. 
Nu är luvan ihopsydd.

Made by Runi ©2019

Cape

Sy en knapplist
Jag har valt att sy en liten knapplist och använda en anorakknapp 
för att stänga capen. Om man villl kan man istället förlänga denna 
knapplist så att man istället skapar band som kan knytas. Man kan sy 
fast band, eller så kan man fästa knapp/kardeborrband direkt i capen 
istället. Jag har klippt ut mina delar till knapplisten så att det blir lite 
bredare än min knapp när de är ihopsydda, längden kommer jag 
justera i efterhand.

Sy en knapplist
För att knappen inte ska lossna så stryker jag på lite vävt mellanlägg på 
knapplisternas aviga, nära framkanten.

Sy en knapplist
Vik knapplisterna räta mot räta. Nåla ihop långsidorna och 
framkanterna, sy där jag har markerat med clips.
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Cape

Sy en knapplist
Så ska de se ut när det är ihopsydda. 

Sy en knapplist
Vänd knapplisterna så att rätan kommer utåt.

Sy en knapplist
Sätt fast anorakknappen enligt tillverkarens instruktioner.

Ihopsytt 
Justera längden på knapplisten. Sedan är dessa färdiga att sy fast på 
capen.

Made by Runi ©2019
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Fäst luvan på capen
Då det är lättare att få alla lager att ligga där de ska så fäster jag först 
luvan i den yttre delen av capen. Markera ut mitt bak på 
halsöppningen på capen samt mitten av luvan (sömmen).

Made by Runi ©2019

Cape

Fäst luvan på capen
Med start från mitten och sedan ut mot respektive kant. Nåla fast 
luvan i halsöppningen. 

Fäst luvan på capen
Glöm inte att lämna sömnsmån på var sida om luvan. Det yttre tyget 
av capen och capens foder ska ju sys ihop där.. Jag fäster luvan med en 
tråkelsöm ute i sömnsmånen. I mitt fall använder jag 7 mm 
sömnsmån, så jag syr min tråkelsöm ca 4 mm från kanten.

Fäst knapplisterna på capen
Jag fäster även knapplisterna på capen genom att sy fast dem med 
tråkelstygn ute i sömnsmånen. Nåla fast knapplisterna räta mot räta 
några cm nedanför, på var sida om capens halsöppning.
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Cape

Sy ihop capen
Så här ser den yttre delen av capen ut när luva och knapplister är fästa.
Nästa steg är att sy ihop detta lager med fodercapen.

Sy ihop capen
Lägg fodercapen, räta mot räta med det yttre delen av capen. Nåla 
ihop de båda lagrerna hela vägen runt. Se till att lämna ett vändhål, 
en öppning. Jag har valt att lämna min öppning längs ned på capen 
(markerad med röd linje), men det går lika bra att placera den någon 
annanstans. När du syr ihop capen, var noga med att sy nära men inte 
i luvan vid hörnen mellan framkanten och halsöppningen (markerat 
med grön ram).

Sy ihop capen
Så här ser det ut när capen är ihopsydd. Nu är det dags att vända capen 
genom vändhålet som vi lämnade.

Sy ihop capen
Nu ska bara vändhålet sys ihop. Vik in sömsmånerna på det yttre 
lagret av capen och fodercapen. Nåla ihop och sy där jag har markerat 
med clips. Detta blir snyggast om man gör det för hand men det går ju 
givetvis att göra det med maskin också.
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Färdig
Tyg använd till denna cape kommer från Ohlssons tyger. Symaskinerna 
som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.
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Cape

Sy ihop kragen
Kragen består av två delar, en yttre kragdel och en foderkrage. Om 
man vill ha en styv krage så kan man stryka fast mellanlägg på avigan 
av ett eller båda lager.

Sy ihop kragen
Lägg kragdelarna räta mot räta. Nåla ihop sidorna och den övre 
kanten. Sy där jag har markerat med clips.

Sy ihop kragen
Så här ser den ut ihopsydd.
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Cape

Sy ihop kragen
För att få spetsiga hörn så klipp bort sömnsmånen i hörnen av kragen. 
Om du sytt ihop med en overlock tänk på att fästa sömmen i hörnen 
först så att sömmen inte repas upp.

Ihopsydd
Vänd kragen så att rätan hamnar utåt. Nu är kragen färdig att sys fast 
på capen på samma sätt som luvan syddes fast.
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Tutorial mössa: https://www.youtube.com/watch?v=PP_th82r_Q0 
 
Tutorial pannband: https://www.youtube.com/watch?v=CfCFIY-zF3g&t=9s


