
Take the Plunge
Vattenfall som man kan välja att ha fram eller bak 

Tröja, knälång och maxiklänning 
Alternativ för slits 
3 olika ärmlängder

Storlek 32-54

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 mudd och foder till ficka. 

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 med mycket fall t.ex. viscosejersey 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
Dragkedjor 



3Made by Runi ©2019

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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Take the plunge
Innan du klipper
Detta mönster är anpassat för tyger med fall, t ex viskosjersey, bamboo lycra. Då dessa tyger i regel är tunna så använder jag mig av 

overlock samt smal sick-sack när jag syr. Med smal sick-sack menar jag minsta bredden på vanlig sick-sack så att det nästan blir en 

raksöm, men till skilnad från en vanlig raksöm så är denna söm lite stretchig och lämpar sig därför bättre. 

I mönstret ingår flera olika längder på ärm, du kan även välja att sy antingen en topp, klänning eller maxiklänning. Vattenfallsringning 

kan antingen vara på bröstet eller på ryggen. Tänk bara på att se till att ärmens markering för fram är mot den del som används för 

framstycket. I denna tutorial visar jag hur man syr en topp med svankreducering på bakstycket och vattenfallsringning på 

framstycket, jag har valt 3/4 ärm och kommer även visa hur man syr slits. Slitsens kan sys på både toppen och klänningarna, längden på 

slitsen avgör du själv. Tillvägagångssättet för sömnaden av detta mönster är den samma oavsett vilket alternativ du syr.

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 infodringen. 
Illustreras på bilden av mönsterdelen för framstycket. 

Klipp ut delarna.
Övriga delar som t ex bakstycket vid svankreduktion 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. Lägg även till för fåll på ärmarna och toppens nederkant.

Delar
Bakstycke x2 om svankreduktion ska sys (Speglade, dvs en höger och en vänster)

alternativt
Bakstycke x1 om man syr utan svankreduktion (Klipps ut mot vikt kant i 

dubbelt tyg)

Infodring x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Stretchmellanlägg till infodring x1 (Klipps ut MVK i dubbelt tyg)
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Delar
Framstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)

Delar
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)

Att lägga till fåll på ärmslut
Då ärmens sidor är vinklad så måste man spegla ärmens form när 
man lägger till fåll. Det innebär att formen på fållens sidor måste vara 
likadan som ärmen sidor när den viks upp för att passa. Så fållen sidor 
(delen under den streckade linjen) är vinklade utåt.

Sy ihop bakstycket vid svankreduktion
Om man har valt att sy med helt bakstycket så hoppar man över detta 
steg.
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Take the plunge

Sy ihop bakstycket vid svankreduktion
Lägg ihop bakstyckena räta mot räta, nåla och sy fast den där jag har 
markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser bakstycket ut när det är ihopsytt. Nästa steg är att förbereda  
och sedan sy fast infodringen på bakstycket.

Förbered infodringen
För att få tillräckligt med stadga i infodringen så bör man stryka på ett 
stretchigt mellanlägg. Mellanlägget kan köpas hos de flesta 
välsorterade tygförsäljare. Följ tillverkarens anvisningar för att pressa 
fast mellanlägget på infodringens aviga.

Förbered infodringen
Så här ser infodringen ut när mellanlägget är fastsatt.

Made by Runi ©2019
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Förbered infodringen
Valfritt steg. För att få en finare finish så väljer jag att overlocka den 
nedre kanten på infodringen (markerat med röda prickar). Om man 
har använt mellanlägg så kan man hoppa över detta steg om man vill.
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Take the plunge

Förbered infodringen
Så här ser infodringen ut när mellanlägget är fastsatt och nedre kanten 
är overlockad. 

Sy fast infodringen på bakstycket
Nu ska infodringen sys fast på bakstycket.

Sy fast infodringen på bakstycket
Lägg infodringen på bakstyckets halsringning räta mot räta, nåla och 
sy fast den där jag har markerat med clips.
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Take the plunge

Sy fast infodringen på bakstycket
Så här ser det ut när infodringen är fastsydd på bakstycket. Nästa steg 
är att sticka fast sömnsmånen som blir mellan dessa delar mot 
infodringen. Detta är viktigt då det dels ger stabilitet och håller 
infodringen på plats.

Sy fast infodringen på bakstycket
Valfritt men rekommenderas. Pressa sömnsmånen så att den ligger 
mot infodringen. 

Sy fast infodringen på bakstycket
Stick fast sömsmånen genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från 
kanten mellan blocken. Jag använder mig av en smal sick-sack men det 
går lika bra att använda t ex tvillingnål, coverstitchsöm eller en elastisk 
raksöm. Jag syr från rätan och igenom sömnsmånen som är pressad 
mot baksidan. Man ska bara sy igenom infodringen och sömnsmånen, 
inte igenom bakstycket. Sömmen kommer därför enbart synas på 
plaggets insida.

Ihopsytt
Pressa så att infodringen ligger aviga mot aviga med bakstycket. Lägg 
denna del åt sidan så länge medan vi förbereder framstycket.

Made by Runi ©2019
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Fålla vattenfallsringning
För att få en snygg kant och lite stadga på vattenfallsringningen så gör 
jag en smal fåll på denna. Jag la därför till sömnsmån även i 
ringningen när framstycket klipptes ut. Sy en overlockssöm eller 
sick-sacka kanten på ringningen (markerad med röda prickar).
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Take the plunge

Fålla vattenfallsringning
Så här ser det ut när kanten är overlockad. 

Fålla vattenfallsringning
Närbild på den overlockade kanten, det är bara den rundade delen av 
ringningen som ska fållas.

Fålla vattenfallsringning
Vik in den overlockade kanten mot baksidan av framstycket, ca 5mm 
bred fåll. Pressa gärna med strykjärn då detta gör det mycket lättare att 
få en jämn och slät fåll. 
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Take the plunge

Fålla vattenfallsringning
Närbild på den invikta kanten. 

Fålla vattenfallsringning
Sy fast fållen genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från den vikta
kanten. Jag använder mig av en smal sick-sack men det går lika bra att 
använda t ex tvillingnål, coverstitchsöm eller en elastisk raksöm.

Ihopsytt
Så här ser ringningen ut när den är fållad.

Overlocka sidosömmarna på både framstycket och bakstycket
Då jag ska sy en slits/sprund på min topp så kommer jag overlocka 
sidosömmarna på både framstycket och bakstycket innan jag syr ihop 
delarna. Overlocka eller sick-sacka sidosömmen från ärmhålan ned 
till toppens nederkant (markerat med röda prickar). Väldigt viktigt att 
hålla koll på hur mycket som skärs bort så att du får rätt sömnsmån.
Om du väljer att sy utan slits så kan du hoppa vidare till hur man syr 
axelsömmarna. 
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Overlocka sidosömmarna på både framstycket och bakstycket
Så här ser det ut när sidosömmarna är overlockade.
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Take the plunge

Overlocka sidosömmarna på både framstycket och bakstycket
Närbild på den overlockade sidsömmen. Upprepa detta så att båda 
sidosömmarna på både framstycket och bakstycket är overlockade 
eller sick-sackade.

Fålla nederkanten på både framstycket och bakstycket
Nästa steg är att fålla den nedre kanten. Vik fållen mot avigan av 
framstycket. För att få en jämn och fin fåll rekommenderar jag att 
pressa med strykjärn innan fållen sys fast. Jag använder mig av 3 cm 
fåll. Sy fast fållen med valfri stretchsöm, t ex sick-sack, tvillingsöm, 
dekorsöm eller coversöm, 3 cm från de vikta kanterna där jag har 
markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser framstycket ut när den är fållad. Fålla även bakstycket på 
samma sätt.
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Take the plunge

Sy axelsömmarna
Nu ska axelsömmarna sys. På följande bilder kommer jag fokusera på 
det rödmarkerade området.

Sy axelsömmarna
Lägg delen med vattenfallsrigningen, i mitt fall framstycket, med rätan 
uppåt.

Sy axelsömmarna
Lägg bakstycket räta mot räta på framstycket och se till att 
axelsömmen på båda plaggen hamnar kant i kant (markerad med röda 
prickar). Det är viktigt att de båda lagrerna på bakstycket (bakstycket 
+ infodring) ligger kant i kant med framstycket. Nu ska den förlängda 
delen av axelsömmen på framstycket vikas över (markerad med blå 
linje).

Sy axelsömmarna
Den förlängda axelsömmen på framstycket ska alltså vikas så att rätan 
hamnar mot bakstyckets aviga (mot infodringens räta).
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Sy axelsömmarna
Nåla ihop alla fyra lager och sy där jag har markerat med clips.
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Take the plunge

Sy axelsömmarna
Gör likadant på andra axelsömmen.

Ihopssytt
Så här ser det ut på avigan när axelsömmarna är sydda.

Ihopsytt
Så här ser det ut på rätan när axelsömmarna är sydda. Nästa steg är att 
sy sidosömmarna och slitsen.
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Take the plunge

Sy sidosömmarna och slitsar/sprund
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta, nåla sidosömmen 
från ärmhålan ned till toppens/klänningens nederkant. Innan vi syr 
sidosömmen ska slitsen/sprundet markeras.

Om du inte vill ha slits så syr du hela sidosömmen med t ex en 
overlocksöm eller en överkastande elastisk raksöm (toppen/klänningen 
ska i detta steg inte vara fållad). Hoppa sedan till sy ärmarna.

Markera ut för slits
Markera ut hur lång slits/sprund du vill ha. Jag väljer att sy en kort slits 
på min topp så jag gör en markering ca 7 cm från toppens nederkant. 
Nu är jag redo att sy sidosömmen. Jag syr från min markering och hela 
vägen upp till ärmhålan.

Sy sidosömmarna och slitsar/sprund
Sidosömmen ska sys med en smal elastisk söm. Jag syr med en smal 
sick-sack (bred 0.2) så att sömmen i det närmaste ser ut som en 
raksöm men är lite elastisk. En elastisk raksöm skulle också vara 
lämplig att använda. För att få rätt storlek på toppen/klänningen så är 
det viktigt att sy med rätt sömnsmån. Jag la till 0.7 cm i sömnsmån när 
jag började och skar bort 0.1 cm när jag overlockade mina kanter, så 
när jag syr ihop så syr jag 0,6 cm från kanten.

Ihopsytt
Så här ser det ut när ena sidosömmen är sydd.

Made by Runi ©2019
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Ihopsytt
Jag började att sy vid min markering för hur högt slitsen/sprundet 
skulle gå så de nedersta 7 cm av sidosömmen på min topp är inte sydd.
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Take the plunge

Pressa isär sömnsmånerna
Nu ska sömsmånerna pressas isär. Pressa sömsmånerna så att den ena 
ligger mot bakstycket och den andra mot framstycket.

Pressa isär sömnsmånerna
Där sprundet är pressar jag kanten så att det blir en small fåll på båda 
sidor av sprundet. Fållen ska vara lika bred som sidosömmens 
sömnsmån.

Pressa isär sömnsmånerna
Så här ska det se ut från räta. Nu ska fållen på båda sidor av sprundet 
stickas fast från rätan. Det gör jag genom att sy där jag har markerat på 
bilden (svarta prickar).
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Take the plunge

Sy en stickning runt slitsen/sprundet
Sy fast fållen genom att sy en elastisk söm ca 0,5 cm från den vikta
kanten (beroende på hur bred fåll du har). Jag börjar att sy från 
sprundets botten på ena sidan och upp längs med kanten, jag syr rakt 
över toppen på sprundet och sedan ned på andra sidan av sprundet. 
Jag använder mig av en smal sick-sack men det går lika bra att använda 
t ex tvillingnål, coverstitchsöm eller en elastisk raksöm.

Ihopsytt
Så här ska slitsen/sprundet se ut när det är ihopsytt. 

Ihopsytt
Sy ihop andra sidosömmen på samma sätt.

Ihopsytt
Så här ser det ut när båda sidosömmarna är ihopsydda. 
Nu ska ärmarna sys ihop och sys fast på toppen/klänningen.

Made by Runi ©2019
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Sy ärmarnas sidosömmar
Jag har valt att sy 3/4-ärm men man syr fast alla ärmalternativ på 
samma sätt. Tänk på att märka ut vilken del av varje ärm som ska vara 
mot framstycket. Jag har gjort detta genom att klippa ut ett litet jack i 
sömnsmånen på varje ärm (markerat med rött).
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Take the plunge

Sy ärmarnas sidosömmar
Vik ärmen dubbel räta mot räta, nåla ihop ärmens sidosöm.

Sy ärmarnas sidosömmar
Nåla ihop båda ärmarna på samma sätt och sy där jag har markerat 
med clips. Jag syr ihop ärmarna med en overlocksöm.

Fåll ärmarna
Nu ska ärmarna fållas. Vik fållen mot avigan av ärmarna. För att få en 
jämn och fin fåll rekommenderar jag att pressa med strykjärn innan 
fållen sys fast. Jag använder mig av 2 cm fåll. Sy fast fållen med valfri 
stretchsöm, t ex sick-sack, tvillingsöm, dekorsöm eller coversöm, 2 cm 
från de vikta kanterna där jag har markerat med clips.

Om du inte sydde slits/sprund, fålla även toppen/klänningens nederkant.
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Take the plunge

Ihopsytt
Nu är ärmarna ihopsydda, fållade och redo att sys fast på 
toppen/klänningen.

Sy fast ärmarna på toppen/klänningen
Jag har markerat ut ärmkullens mitt med en clips på varje ärm. Denna 
markering nålar jag mot axelsömmen. Vänd toppen/klänningen med 
rätan inåt och ärmarna med rätan utåt. Stoppa in ärmen i toppen via 
ärmöppningen så att ärmens räta hamnar mot toppens/klänningens 
räta. Kom ihåg att placera ärmarna så att markeringen för fram 
kommer mot framstycket.

Sy fast ärmarna på toppen/klänningen
För att få ärmen jämnt fastsydd i ärmöppningen så börjar jag att nåla 
fast ärmen så att markeringen för mitt på ärmkullen hamnar mot 
axelsömmen. Och ärmens sidosöm nålas ihop med toppens sidosöm.

Sy fast ärmarna på toppen/klänningen
Nåla fast ärmen jämnt i ärmöppningen. Om du har använt den 
sömnsmån du la till från början när du sydde ihop delarna så ska 
ärmen passa perfekt i öppningen. Sy där jag har markerat med clips.
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Sy fast ärmarna på toppen/klänningen
Så ser det ut när ärmen är fastsydd. Sy fast den andra ärmen på samma 
sätt.
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Färdig
Tyget som används till denna topp är ett rayon-spandex tyg från 
USA.

Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI 
Sverige.


