
Skurkan Cardigan
Valfri svankreduktion

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, fåll och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. 

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. college, viscosejersey, DBP, merinoull m.m. 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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Skurkan Cardigan
Innan du klipper

Denna kofta kan sys i flera olika material, det är dock viktigt att den långa mudden samt ärmmuddarna klipps ut i samma 

material som resten av koftan, muddväv bör inte användas. Väldigt viktigt att sy med rätt sömsmån, dvs viktigt att använda 

lika mycket sömsmån som man la till. Det är även viktigt att använda sig av passmärkena på den nedre mönsterdelen. Om 

man inte gör detta kommer den främre mudden inte att passa när den ska sys fast på slutet.

Denna kofta går även att sy med svankreducering, detta är ett bra alternativ om midjemåttet och höftmåttet är inom olika 

storlekar. Både bakstycket och den nedre delen ska då klippas ut i två speglade delar, dvs inte mot vikt kant. Följ linjerna 

för svankreducering, lägg till sömsmån och börja med att sy ihop bakstyckets två delar. Sy även ihop den nedre delens två 

delar. I övrigt sys koftan ihop enligt tutorialen.

Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas mot kanten på 
dubbelvikt tyg när det klipps ut. Illustreras på bilden av mönsterdelen 
för bakstycket. Övriga delar som t ex ärmarna 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 framstycket. Sömsmån ska läggas till vid alla ställen 
där två delar sy ihop med en söm.

Delar
Bakstycke x1 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant) Om du syr med 

svankreduktion så ska bakstycket bestå av två delar som du syr ihop till ett komplett 

bakstycke.

Framstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Ärmmudd x2

Delar
Nedre del x1 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant), Glöm inte att 

lägga till för fåll på ena långsidan samt båda kortsidorna samt att föra över

 passmärkena till tyget (markerade med clips i bilden)

Mudd x1 (Klipps ut efter mått angivna på mönsterarket)
Båda dessa delar kan klippas ut i två delar om tyget man använder inte är tillräckligt 

brett för att få ut delen i ett stycke. Klipp ut två lika stora delar för att få ut 

mönsterdelen, glöm inte att lägga till sömsmån där bitarna ska sys ihop.

Made by Runi ©2020
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Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
Om du valt att sy med svankreduktion, börja med att sy ihop de två 
delarna av bakstycket till ett komplett bakstycke.

Nästa steg är att sy fast ärmarna på bakstycket.

Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
Lägg ärmen mot bakstycket, 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 högst
ska nålas mot bakstycket.

Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
Så här ser det ut när ärmen är fastsydd på bakstycket. 

Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
Lägg den andra ärmen mot bakstycket, räta mot räta, nåla 
raglansömmen och sy fast den där jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2020
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Skurkan Cardigan

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

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

Sy fast framstyckena på ärmarna, dvs sy raglansömmarna
Lägg framstycket mot ärmen, räta mot räta, nåla raglansömmen och sy 
fast den där jag har markerat med clips.

Sy fast framstyckena på ärmarna, dvs sy raglansömmarnav
Så här ser det ut när det ena framstycket är fastsytt. Nu ska det 
andra framstycket sys fast.

Made by Runi ©2020
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Sy fast framstyckena på ärmarna, dvs sy raglansömmarna
Lägg framstycket mot ärmen, räta mot räta, nåla raglansömmen och sy 
fast den där jag har markerat med clips.
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Skurkan Cardigan

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

Nästa steg är att sy sidosömmar.

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

Ihopsytt 
Så här ser överdelen ut när även sidosömmarna är sydda.

Nästa steg är att fålla och sedan sy fast den nedre delen.
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Skurkan Cardigan

Fålla den nedre delen
Om du valt att sy med svankreduktion eller att ditt tyg inte var 
tillräckligt brett för att kunna klippa ut mönsterdelen mot vikt kant, 
börja med att sy ihop de två delarna av den nedre delen så att det 
bildar en komplett nedre del. 
På bilden har jag markerat ut mina passmärken med clips.

Fålla den nedre delen
Innan den nedre delen sys fast så ska den fållas. För detta steg 
rekommenderar jag att använda ett strykjärn för att pressa fållarna. 
Jag börjar med att vika in fållen på kortsidorna. Jag la till 3 cm fåll på 
både kortsidorna och den ena långsidan, så jag viker och pressar in 
3 cm av tyget mot avigan av den nedre delen.

Fålla den nedre delen
Jag viker även in fållen på den ena långsidan.

Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Om man vill så kan låta de invikta kanterna ligga ovanpå varandra och  
sy fast fållen runt om. Men om man vill få snygga skarpa hörn så kan 
man istället sy miterade hörn.

Made by Runi ©2020
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Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Börja med att skapa ett riktmärke för vart hörnsömmen ska sys. Jag 
gör detta genom att vika hörnet på långsidans fåll bakåt (som jag visar 
på bilden). Jag pressar med strykjärnet för att den vikta kanten ska bli 
tydlig.
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Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Jag viker ut de båda pressade fållarna. Nu ska jag sy ihop hörnet 
genom att följa pressmarkeringen som jag nyss gjorde.

Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Jag har markerat pressmarkeringen med en icke-permanent tygpenna 
för att den ska synas lite tydligare.

Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Vik tyget räta mot räta, så att kortsidan och långsidan möts. Hörnet 
ska alltså vikas på mitten. För att tyglagrerna ska ligga still när jag syr 
så fäster jag ihop dem med några clips. Nästa steg är att sy längs med 
den markerade linjen.
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Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Sy längs med den markerade linjen. Jag använder en elastisk raksöm, 
men det går lika bra med en svag sick-sack eller en raksöm. Se bara till 
att fästa ordentligt i början och slutet av sömmen.

Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Så här ska det se ut när sömmen är sydd. Nästa steg är att klippa bort 
en del av överskottstyget. 
För att vara säker på att det blivit rätt så kan man vika tillbaka tyget 
och kolla att fållen och det miterade hörnet ligger jämnt och fint på 
insidan innan man klipper.

Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Klipp bort överskottstyget, jag klipper ca 3 mm från den sydda 
sömmen.

Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Nu är det bara att vika in fållarna igen. Pressa gärna med strykjärnet 
för att få det miterade hörnet riktigt skarpt och snyggt.
Upprepa på det andra hörnet.

Made by Runi ©2020
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Fålla den nedre delen och sy miterade hörn 
Nu är båda hörnen miterade och fållen inpressad mot avigan av nedre 
delen. Nu ska fållen sys fast.
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Fålla den nedre delen
Sy fast fållen med valfri stretchsöm, t ex sick-sack, 
tvillingsöm, dekorsöm eller coversöm, 3 cm från de vikta kanterna. 
I varje hörn så stannar jag mitt på hörnsömmen, lyfter pressarfoten 
och vänder tyget 90 grader, och sedan fortsätter jag att sy längs med 
den vikta kanten.

Fålla den nedre delen
Så här ser den nedre delen ut när den är fållad och redo att sys fast på 
överdelen.

Sy fast den nedre delen på överdelen
Nu ska den nedre delen sys fast på överdelen.



13

Skurkan Cardigan

Sy fast den nedre delen på överdelen
I detta steg är det viktigt att använda sig av passmärkena på mönstret. 
Om du har sytt med svankreduktion så kommer du även ha en 
delningssöm mitt bak på koftan, koftan blir snyggare om dessa 
sömmar passas mot varandra.
Lägg nederdelen och överdelen räta mot räta.

Sy fast den nedre delen på överdelen
De två olika typerna av riktmärkena på nederdel är de punkter där 
sidosömmen på överdelen samt spetsen på framstycket ska fästas. Jag 
börjar därför med att nåla dessa punkter. 

Sy fast den nedre delen på överdelen
Fortsätt sedan att nåla ihop resten av överdelen, räta mot räta, med 
nedre delen. Sy ihop delarna där jag har markerat med clips.

Sy fast den nedre delen på överdelen
Så här ser det ut när överdelen är fastsydd på nederdelen.

Made by Runi ©2020
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Sy fast den nedre delen på överdelen
Närbild. Övergången mellan överdelen och nederdelen.
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Sy fast mudden på koftan
Nästa steg är att sy fast mudden på koftans öppning. Mudden är klippt 
efter måtten på mönsterarket, men i.o.m. att mitt tyg inte var 
tillräckligt brett så har jag klippt ut mudden i två lika stora delar så att 
jag fick ut den totala muddlängden. Viktigt att inte glömma att lägga 
till för sömsmån där bitarna ska sys ihop

Sy fast mudden på koftan
Jag börjar med att sy ihop de båda delarna så att jag får en mudd med 
måtten på mönsterarket. Jag lägger delarna räta mot räta, nålar och syr 
där jag har markerat med clips.

Sy fast mudden på koftan
Nu är mudden ihopsydd. Nästa steg är att sy igen kortsidorna så att jag 
får en dubbelvikt mudd.
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Sy fast mudden på koftan
Jag viker mudden dubbelt, räta mot räta, och nålar ihop kortsidorna.

Sy fast mudden på koftan
Här är båda kortsidorna nålade, räta mot räta. Sy där jag har markerat 
med clips.

Sy fast mudden på koftan
När kortsidorna är sydda så vänder jag mudden så att rätan är utåt. 
Sedan viker jag mudden dubbel, aviga mot aviga. Innan jag syr fast 
den så pressar jag den med strykjärn för att få skarpa kanter. Jag sätter 
en clip mitt på mudden (i sömmen jag sydde ihop de båda delarna), 
markerat med en röd ram på bilden. 

Sy fast mudden på koftan
Nu ska mudden sys fast på koftan. Mudden är lika lång som koftans 
öppning. För att få mudden jämnt fördelad längs med öppningen så 
börjar jag med att nåla fast mudden mitt bak i halsöppningen på 
bakstycket, markerat med en röd ram på bilden. Mudden ska nålas 
räta mot räta med koftan.

Made by Runi ©2020
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Sy fast mudden på koftan
Nästa punkt jag nålar fast mudden är längs ner på varje sida, markerat 
med en röd ram på bilden. 
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Sy fast mudden på koftan
Närbild. Det är viktigt att mudden nålas och sys fast i linje med 
koftans nederkant (som på bilden). Om man vill vara säker på att 
mudden ligger som den ska så kan man sy några tråckelstygn  eller 
använda ett vattenlösligt, icke-permanent textillim (limpenna) för att 
fästa den ytterligare innan man börjar sy.

Sy fast mudden på koftan
Nåla sedan fast mudden jämnt fördelad, räta mot räta, längs med 
koftans öppning. Sy fast den där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när mudden är fastsydd på koftans öppning. För att få 
ett snyggare slutresultat så kommer jag sy en stickningssöm längs med 
mudden. Jag börjar med att pressa sömsmånen mellan mudden och 
koftan så att den ligger mot koftans aviga.
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Sy en stickning längs med mudden
Valfritt. För att få platta snygga sömmar så sticker jag fast sömsmånen 
genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan mudden och 
koftan. Jag använder mig av en elastisk raksöm men det går lika bra att 
använda t ex tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr 
från rätan och igenom sömnsmånen som är pressad mot baksidan. 

Ihopsytt
Nu ska bara ärmmuddarna sys fast och sedan är koftan färdig.

Sy ihop muddarna
Först ska ärmmuddarna ringslutas.

Sy ihop muddarna
Vik mudden dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. 

Made by Runi ©2020
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Sy ihop muddarna
Sy ihop muddarna där jag har markerat med clips. 
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Sy ihop muddarna
Så här ska det se ut när muddarna är ihopsydda.

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 muddremsan möts, dvs mudden ska vikas så att avigan ligger mot 
den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubformad mudd i 
dubbla lager muddväv men rätan utåt.

Markera mittpunkten på muddarna
För att lättare fördela mudden jämnt när den ska sys fast så brukat jag 
markera mudden i två jämna delar med clips.
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Sy fast ärmmuddarna 
Nu ska muddarna sys fast på tröjan.

Sy fast ärmmuddarna
Ärmmudden är delad i två lika stora delar och markera för det med 
clips. Gör samma sak med tröjans ärm genom att sätta en clip i 
sidosöm och en clip mitt emot.

Sy fast ärmmuddarna
Lägg mudden inuti tröjan så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på ärmöppningen. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vid gjorde tidigare på ärmmudden med de på ärmen. 
Sy fast mudden. När du syr fast den ska du sträcka i mudden men 
INTE tröjan. 

Färdig
Tygerna som är använda till denna kofta kommer från  
Elvelyckan design.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Tutorialen skapad av: Helena Persson, Skurkan
Tutorialen översatt av: Helena Persson, Skurkan
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