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Doll dress bundle 
No hole in my pocket (utan fickor) 

Corner dress
Size 43cm
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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. 
 
Corner dress behöver 20cm och No hole in my pocket behöver 25cm.

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 
Eventuella knappar för halsen
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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.

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

Innan du klipper
Den här klänningen kan sys med eller utan “twist”/colorblock på ärmen. Så innan du börjar klippa välj vilket 
ärmalternativ du vill göra. Man kan välja att avsluta ärmen med antingen kantband eller fåll, i denna tutorial 
visar jag hur man syr en ärm med fåll. Klänningens nederkant kommer även den att avslutas med fåll i denna 
tutorial, men man kan givetvis istället avsluta den med en rullfåll eller spets.
Glöm inte att lägga till för fåll på kjolen och ärmarna om du väljer att avsluta dem med fåll. 
OBS! Denna tutorialen visar barnplaggen så vissa delar kanske inte ser likadana ut men man syr det 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 kjoldelen. 
Illustreras på bilden av mönsterdelen för framstycket. 
Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop med en 
söm.

Alla delar - Överdelen
Här är alla delar till överdelen
Bakstycke x1 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Framstycke x1  (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 
Ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Twist/colorblock till ärm x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Samt kantband till halsöppningen

Alla delar - Kjolen
Kjoldel x2 (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg) 

Made by Runi ©2020
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Sy fast twist/colorblock på ärmarna
Valfritt steg.
Lägg twisten på ärmen, räta mot räta. Viktigt att hålla koll på vilken 
del av ärmen och twisten som ska sys ihop iom att det är en höger och 
en vänster ärm. Nåla ihop och sy där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser ärmarna ut när de är ihopsydda

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

Made by Runi ©2020

Corner dress

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.
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Corner dress

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.
 
Nästa steg är att kanta halsöppningen. Kantar du manuellt så finns 
beskrivning på hur man gör på s.23-24

Made by Runi ©2020
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Corner dress

Kantat
Så här ser när halsöppningen är kantad.

Om du vill avsluta ärmarna med kantband istället för fåll så kanta även 
ärmarna nu.

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.

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

Nästa steg är att sy överdelens sidosömmar.

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

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

Nästa steg är att fålla ärmarna.

Fålla ärmarna
Vik in tillägget för fåll, jag la till 2 cm så jag viker in 2 cm runt ärmens 
nederkant. Sy fast fållen med valfri stretchig söm,  t ex tvillingsöm, 
sick-sack eller coverstitch söm.

Överdelen färdig 
Så här ser överdelen ut när den är färdig. Lägg den åt sidan så länge 
medan kjoldelen sys klart.

Made by Runi ©2020

Sy ihop kjoldelarna
Lägg den främre kjoldelen ovanpå den bakre, räta mot räta. Nåla ihop 
sidosömmarna. Sy där jag har markerat med clips. OBS! På dock-
varianten är det inga fickor, då ska sömmarna istället sys  som de blå 
linjerna. 
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Corner dress

Ihopsydd
Så här ser det ut när kjoldelarna är ihopsydda.

Nästa steg är att sy ihop överdelen och kjoldelen.

Sy fast kjoldelen på överdelen
Vänd kjoldelen så att rätan hamnar inåt och överdelen så att rätan 
hamnar utåt. Markera mittfram och mittbak på både kjoldelen och 
överdelen.

Sy fast kjoldelen på överdelen
Lägg in överdelen i kjoldelen så att de hamnar räta mot räta. Matcha 
sidorsömmarna samt mitt fram och mitt bak. Nåla jämt runt om och 
sy där jag har markerat med clips.

Ihopsytt 
Så här ser det ut när överdelen och kjoldelen är ihopsydda.

Nu ska bara kjoldelen fållas och så är klänningen klar.
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Corner dress

Fålla
Vik upp fållen och nåla och/eller pressa den med strykjärn. 

Made by Runi ©2020

Fålla
Vik upp fållen på de andra sidorma och nåla och/eller pressa den med 
strykjärn. 

Fålla
För att få riktigt snygga hörn så kan man använda sig av en limpenna 
för att få alla tyglager i hörnen att ligga still medan man syr, men det 
går lika bra att nåla ordentligt.

Sy fast fållen med valfri stretchig söm,  t ex tvillingsöm, sick-sack eller 
coverstitch söm.

Färdig
Tyg använd till denna klänning kommer från Hjartahertzman.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.
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No hole in my pocket

Innan du klipper
Man kan välja att sy med helt fram- respektive bakstycke och utesluta colour blocken helt .
Jag har valt att fålla ärmarna och klänningens nederkant och lägger därmed till för fåll innan jag klipper ut (2-
3cm). Denna tutorialen är på barnmönstret men enda skillnaderna är att dockmodellen inte har fickor (det blev 
för smått) så de kan du ignorera i tutorialen. 

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 framstycket.
Illustreras på bilden av mönsterdelen för fickpåsen.

Klipp ut delarna.
Övriga delar som t ex sidopanelerna 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.

Delar
Ärmar x2  (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Krage x2 (Klipps ut efter mått angivna på mönsterarket) 
Tryckknappar
Tunt mellanlägg 

Made by Runi ©2020
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Delar
Sidopaneler x4 (Speglade, dvs två höger och två vänster) 
(de gula delarna på bilden är fickorna och dockvarianten har inga fick-
or så de kan du ignorera.  

Delar
Framstycke x1  (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)
Bakstycke x1  (Klipps ut mot vikt kant i dubbelt tyg)

Sy ihop sidopanelerna
Lägg ihop sidopanelerna räta mot räta, de ska sys ihop i speglade par. 
Nåla ihop sidorna som jag har markerat med pilar och sy där jag har 
markerat med clips.

Sy ihop sidopanelerna
Ena sidopanelem ihopsydd

Made by Runi ©2020

No hole in my pocket
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No hole in my pocket

Sy ihop sidopanelerna
Sy ihop det andra sidopanelsparet på samma sätt.

Sy ihop sidopanelerna
Båda sidopanelerna ihopsydda. 
Nästa steg är att förbereda fickpåsarna.

Sy fast sidopanelerna på framstycket 
Nästa steg är att sy fast sidopanelerna på framstycket, går lika bra att sy 
fast dem på bakstycket istället om man föredrar det.  
OBS! På bilderna framöver kommer sidopanelen visas med fickan, 
dockmodellen har ingen ficka så de kommer bara vara som på bilden 
innan. 

Made by Runi ©2020

Sy fast sidopanelerna på framstycket
Lägg sidopanelen räta mot räta på framstycket. Nåla fast den jämnt 
längs med hela sidan och sy där jag har markerat med clips.
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No hole in my pocket

Made by Runi ©2020

Sy fast sidopanelerna på framstycket 
Så här ser det ut när ena sidopanelen är fastsydd på framstycket.

Sy fast sidopanelerna på framstycket
Lägg  den andra sidopanelen räta mot räta på andra sidan av 
framstycket. Nåla fast den jämnt längs med hela sidan och sy där jag 
har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ser det ut när sidopanelerna är fastsydda vid framstycket.

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

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

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

No hole in my pocket

Made by Runi ©2020

Ihopsytt 
Så här ser det ut när båda ärmarna är fastsydda på framstycket.
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No hole in my pocket
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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.

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.

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

Nästa steg är att sy sidosömmar.
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No hole in my pocket

Made by Runi ©2020

Sy sidosömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela vägen 
från ärmens början ner till klänningens nederkant. Sy sidosömmarna 
där jag har markerat med clips. Var noga med att få med alla tre lager 
när du nålar och syr.

Sy sidosömmarna
Så här ser de ihopnålade sidosömmarna ut från en annan vinkel.

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

Nästa steg är att fålla klänningens nederkant och ärmar.

Ihopsytt 
Så här ser klänningen ut när även sidosömmarna är sydda, fast från en 
annan vinkel. 

Nästa steg är att fålla klänningens nederkant och ärmar.
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No hole in my pocket

Made by Runi ©2020

Fålla klänningens nederkant och ärmavslut
Vik fållen mot avigan av klänningen. 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 i klänningens nederkant och 2 cm i 
ärmavsluten. Sy fast fållen med valfri stretchsöm, t ex sick-sack, 
tvillingsöm, dekorsöm eller coversöm, 2 respektive 3 cm från de vikta 
kanterna där jag har markerat med clips.

Ihopsydd
Så här ser klänningen ut när den är fållad.

Nästa steg är att sy ihop och fast kragen.

Sy ihop kragen
Nu ska kragens yttre och inre lager sys ihop.

Sy ihop kragen
Då jag komer använda tryckknappar i kragens öppning så förstärker 
jag kragens kanter genom att stryka fast remsor av tunt mellanlägg 
(enligt tillverkarens instruktioner). Jag använder ett vävt mellanlägg 
och gör remsorna lika breda som kragen kommer överlappas. Detta 
behövs egentligen inte på dockmodellen men ska du använda knappar 
så kan det vara bra att göra det. Knapparna är valfria på dockmodellen 
eftersom kragen är så liten. 
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No hole in my pocket

Sy ihop kragen
Lägg kragens delar räta mot räta, nåla ihop sidorna och överkanten. Sy 
där jag har markerat med clips.

Trimma hörnen
För att få riktigt snygga spetsiga hörn så är det lättare om man klipper 
bort lite av sömnsmånen i de två hörnen. Se bara till att fästa sömmen, 
genom att t ex sy några stygn t ex elastisk raksöm över den, så att den 
inte repas upp när man klipper av hörnet.

Vänd kragen så rätan hamnar utåt
Vänd kragen så att rätan hamnar utåt. Pressa försiktigt ut hörnen mha 
t ex baksidan av en pincett, fingernagel. Pressa gärna kragens kanter 
med ett strykjärn för att få riktigt jämna och snygga kanter. Om man 
vill kan man sy en stickning längs med de sydda kanterna, tänk dock 
på att sy minst en cm in så att du inte får vågiga kanter. Jag valde dock 
att inte sy någon stickning på denna.

Nåla ihop kragen
Lägg kragen så att den blir ringsluten, se till att kanterna överlappar. 
Den ska överlappa ca 1-2cm. 
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No hole in my pocket

Nåla ihop kragen
Jag syr storlek 122 så min krage är överlappad med 4 cm.

Sy fast kragen
Nästa steg är att sy fast kragen i halsöppningen. Öppningen på kragen 
ska placeras vid axeln. 

Sy fast kragen
För in kragen med kragens utsida liggandes mot rätan på klänningen, 
den sydda överkanten på kragen ska vara nedåt. Börja med att nåla fast 
kragens öppning på axeln. Tänk på att kragens överlapp ska ligga så att 
överlappet går från framstycket och mot bakstycket på kragens utsida.

Sy fast kragen
Nåla fast kragen jämnt fördelad i halsöppningen. Har du sytt bort all 
sömnsmån och inte mer än så när du sytt fast ärmarna ska kragen pas-
sa perfekt. I annat fall kan du justera lite genom att öka eller 
minska kragens överlapp. Tänk på att inte sträcka tyget i 
halsöppningen menar du nålar, då kommer halssömmen bli vågig.
Sy fast där jag har markerat med clips.
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No hole in my pocket
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Ihopsydd
Så här ska kragen se ut när den är fastsydd. Framstycket är uppåt i bild.

Ihopsydd
Så här ska kragen se ut när den är fastsydd. Framstycket är uppåt i bild.

Nästa steg är att sätta fast tryckknappar i kragens öppning

Fäst knappar i kragens öppning
Följ tillverkarens instruktioner för att fästa tryckknappar. Givetvis kan 
man sy i knappar och knapphål istället om man föredrar det.

Färdig
Tyget som används till denna klänning kommer från  Juels.dk.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI 
Sverige.
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Kantband.
Mät öppning eller kant där du ska kanta.

Räkna ut.
Min mäter 14cm.
Ta ditt mått och multiplicera med 0.8 (eller 0.75 om det är mudd.)
För mig innebär det här 14*0.75=10.5cm.
Jag skär ut 2 bitar som är 10.5*4 (längd*höjd) eftersom jag ska kanta 
ficköppningar.

Nåla och sy fast.
Räta mot räta, nåla fast ändarna först, sträck sen ut så du kan nåla fast 
jämt längs hela bandet. Om det är en lång yta brukar jag dela på mit-
ten några gånger för att fördela bandet jämt.
Sy fast.

Vik över.
Jag viker sedan över bandet, igen nålar fast med början ute i kanter-
na. Sedan syr jag fast med en stretchsöm, i mitt fall en liten sicksack. 
Detta ger ett smalt kantband, på nästa sida visar jag hur jag gör det lite 
bredare.

Kantband



24Made by Runi ©2020

Klipp rent.
Klipp bort överflödigt tyg på baksidan (eller kom ihåg att klippa sma-
lare band nästa gång)
Beundra ditt snygga hantverk.

För ett bredare band..
Inan jag viker över syr jag en raksöm längs med hela bandet, här ca 1 
cm från kanten.

Vik över.
Efter jag har vikt över ger det mig ett kantband som är ca 1 cm brett. 
Sy fast med en dekorativ söm eler stretchsöm.

Färdig!
Här blev ett kantband på 4cm alldeles perfekt bredd.

Kantband


