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Stoffbehov:
I mønsteret inngår ikke sømmonn og stoffmengden er beregnet på stoff med en bredde på 150 cm. Glem 
ikke bort å tenke på sømmonn og krympmål på tøyet om du bestiller stoff etter disse mål. Foruten dette så 
tilkommer ribb og fôr til lomme.

Før du begynner:
Les gjenom alt før du starter på prosjektet ditt.
Sømmonn inngår ikke, legg til der to deler syes sammen.  
Jeg legger til sømmonn på 6mm, ettersom jeg bruker overlock med en søm som er 5mm. 
Elastiske stoffer som f.eks bomullsjersey er anbefalt for dette mønsteret.
Vask alt stoff på forhånd, for å unngå krymping og eventuell avfarging.
Mål testruten på første side av mønsteret, for å kontollere at det er skrevet ut riktig.
Den burde være nøyaktig 4x4 cm (eller 2x2”)

Bruk den seneste versjonen av Adobe Reader.

Du trenger:
Symaskin
Saks
Tråd
Synåler som passer til typen stoff du har valgt
Wonder clips eller nåler
Stoffet
Måleband
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Tape sammen mønsteret som illustrert til høyre. 
Tips: Klipp bort øvre og venstre kant på hvert ark.
Match linjene og trekantene, så det blir til en 
diamant mellom hvert ark.
Ikke klipp ut noen mønsterdeler før hele 
mønsteret er tapet sammen.

Når du skal skrive ut, sjekk at skriver
instillingene “Actual size” och “Auto portrait/
landscape” er haket av.
Filen kan skrives ut på A4 eller Letter.

Det er mulig å skrive ut kun enkelte størrelser gjennom funksjonen lag 
(layers) i acrobat.  
Trykk på “Lag” (layers) knappen.
Trykk bort de størrelsene du ikke vil skrive ut, behold siste laget i listen.
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Flere bilder på ferdige plagg legges opp regelmessig på:

Instagram: @madebyruni (bruk gjerne #madebyruni når dere legger ut sydde plagg etter mine 
mønster)

Facebook:  https://www.facebook.com/madebyruni/

  https://www.facebook.com/groups/madebyruni

Alle mine mønster finnes å kjøpe på www.madebyruni.com og flere av de finnes til og med som 
mønsterark om man liker det bedre enn pdf.

Det finnes flere tutorialer på ulike deler og alternativer til mine mønster.

www.patternsbyruni.wordpress.com
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Før du klipper

Dette er et mønster på en oversized t-skjorte i kort modell med magelomme, oppbrettede ermer og hette. Detaljene 

som magelomme og hette kan utelates. Kragen fra “add-on crossover cowl og hood” - mønsteret passer til denne t-

skjorten, det går tom å kante eller bruke ribb i halsen istedet om du foretrekker det. Hetten kan syes med snøring. Jeg 

kommer til å vise hvordan man syr med asymmetrisk plassering av maljer. Man kan også sy med symmetrisk plassering. 

I mønsteret finnes to ulike utringninger å velge mellom, frontline 1 og frontline 2. Velg frontline 2 om du foretrekker en 

løsere passform rundt halsen eller om barnet har et større hodet. Anbefalt stoff er bomullsjersey og alle deler i dette 

mønsteret skal klippes ut i samme materialet. Ribben skal IKKE klippes i ribbstoff. Det går an å bruke andre elastiske 

stoffer, men det kommer til å påvirke passformen. 

Klipp ut delene

Delene som det står mot brett på, skal legges mot kanten på et 

dobbeltbrettet stoff når de klippes ut. På bildet illustreres mønsterdelen 

for magelommen. Øvrige deler som f.eks hetten skal klippes ut 

speilvendte. Dette kan man også gjøre ved å legge de på dobbelbrettet 

stoff, men ikke mot brett. Sømmonn skal legges til på alle deler der hvor 

du syr sammen deler med en søm.

Deler

Bakstykke x1 (Klippes ut på dobbeltbrettet stoff mot brett)

Framstykke x1 (Klippes ut på dobbeltbrettet stoff mot brett)

Magelomme x 2 (Klippes ut på dobbeltbrettet stoff mot brett)

Midjeribb x1 (Klippes ut på dobbeltbrettet stoff mot brett)

Ermeribb x2 (Klippes ut på dobbeltbrettet stoff mot brett)

Deler

Hette x 4 (Speilvendte, dvs to høyre og to venstre)

Valgfritt:

Maljer x 2 

Maljelapper x2 

Snor
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Sy magelommen - Sy sammen fôr og ytterstoff

Magelommen skal vrangsyes, dvs lommens fôr og ytterstoff skal syes 

sammen. Jeg har valgt å bruke samme stoff til begge deler, men satt på et 

vinyltrykk på ytterstoffet.

Sy magelommen - Nål sammen fôr og ytterstoff

Legg magelommens fôr og ytterstoff rett mot rett. Nål sammen langs 

lommens sider, lommeåpninger og øvre kant - sy der hvor jeg har markert 

med klips.

Sy magelommen - Sammensydd

Slik ser det ut når magelommens to deler er sydd sammen.

Sy magelommen - Forsterk overlocksømmen i hjørnene

For å være sikkert på overlocksømmen ikke rakner, så forsterker jeg den 

litt i hvert hjørne (markert med røde rammene på bildet).
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Sy magelommen - Klipp bort sømmonn i hjørnene

For å få penere hjørner på lommen, så klipper jeg bort litt av 

sømmonnet i hvert hjørne.

Sy magelommen - Vreng lommen

Vreng lommen slik at rettsiden kommer fram. Vær nøye med å dytte ut 

alle fire hjørner. Press gjerne lommen med strykejern, det kommer til å 

gi en penere finish og legge til rette når lommen skal syes fast.

Sy magelommen - Sy en stikning

Sy en stiknings langs lommens sider, lommeåpningen og øvre kant. Jeg 

bruker en forsterket rettsøm og syr 5 mm fra lommens kant. Dette er et 

valgfritt steg, men jeg synes det blir penere og gjør det lettere å sy fast 

magelommen på framstykket. Det går likesågreit å anvende en valgfri 

elastisk søm, f.eks en svag sikk sakk, tvillingnål eller coversøm.

Sy magelommen - Sammensydd

Nå er magelommen sydd sammen og klar til å syes fast på t-skjortens 

framdel.
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Sy magelommen - Marker midten

For at magelommen skal sentreres, så markerer jeg midten på både 

framstykket og magelommen med klips. Magelommens nerkant skal så 

plasseres i nivå med t-skjortens nerkant og når jeg nåler fast passer jeg på 

at mine markerte midtpunkter møtes.
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Sy magelommen - Nål fast magelommen

Legg magelommen med lommens fôr mot framstykkets rettside. 

Magelommens nerkant skal ligge mot framstykkets nerkant. Fest med 

nåler eller klips.

Sy magelommen - Sy fast magelommen

Nå skal magelommen syes fast langs lommens sider og øvre kant 

(markert med røde stiplede streker)

Sy magelommen  - Sy fast magelommen

Jeg syr fast lommen med en forsterket rettsøm og syr 3 mm fra lommens 

kant (syr altså på utsiden av stikningen jeg sydde tidligere). Det går 

likesågreit å bruke valgfri elastisk søm, f.eks en svak sikk sakk. Det er 

veldig viktig å feste ordentlig i begynnelsen og slutten av hver søm, da det 

kommer til å utsettes for endel påkjenning ved lommeåpningene når 

lommen brukes.
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Sy magelommen - Sydd sammen

Slik skal det se ut når magelommen er sydd fast. Hvis man vil, kan man sy 

sammen magelommens nerkant med en tråklesøm ute i sømmonnet. Jeg 

velger dog bare å holde sammen med klips og deretter sy fast den 

samtidig som jeg syr fast midjeribben.

Sy sammen fram- og bakstykke

Nå når lommen er på plass, så skal t-skjortens fram- og bakstykke syes 
sammen.

Sy sammen fram- og bakstykke - Sy de forlengede skuldersømmene

Legg framstykke og bakstykke, rett mot rett,  nål fast skuldersømmene 

og sy de sammen der hvor jeg har markert med klips.

Sy sammen fram- og bakstykke - Sydd sammen

Slik ser t-skjorten ut når de forlengede skuldersømmene er 

sydde.
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Sy sammen fram-og bakstykke - Sy stikninger                          

Valgfritt

For å få pene sømmer, så fester jeg fast sømmonnet gjennom å sy en 

elastisk søm 4-5 mm fra kanten mellom de sammensydde delene. Jeg 

bruker elastisk rettsøm, men det går likesågreit å bruke en tvillingnål, 

coverstitchsøm eller en smal sikk sakk. Jeg syr fra rettsiden og gjennom 

sømmonnet som er presset mot baksiden. Jeg kommer til å gjøre dette 

kontinuerlig.
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Sy sammen fram-og bakstykke - Sy sidesømmene

Legg sammen framstykke og bakstykke rett mot rett. Nål fast hele veien 

fra begynnelsen av ermet og ned til sidesømmens nerkant. Sy 

sidesømmene der hvor jeg har markert med klips.

Sy sammen fram-og bakstykke - Sydd sammen

Slik ser t-skjorten ut når fram-og bakstykke er sydd sammen. Legg t-skjorten til 

side, mens du syr sammen hetten.

Sy hetten - Sy fast maljelapper av kunstig lær/PVC

Jeg har valgt å sy en snor i hetten på denne t-skjorten, dette er en valgfri 

detalj. Jeg bruker lapper av kunstig lær/PVC, disse trenger ikke noe 

mellomlegg og kan bare syes fast som de er. Hvis man vil kan man også 

bruke lapper i annet tøy eller bare forsterke stoffet med mellomlegg på 

vrangsiden. Hvor store lapper man bruker er en smakssak, mine er 4 x 4 

cm. Begynn med å føre over markeringene for maljenes plassering fra 

mønsterarket til hettens ytterstoff.

(rød + blå ramme = asymmetrisk plassering, gul + blå ramme = symmetrisk 
plassering).
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Sy hette - Sy fast maljelapper av kunstig lær/PVC 

Jeg plasserer mine maljelapper ved markeringene mine, i og med at jeg 

bruker kunstig lær så kan jeg ikke nåle fast og må heller holde de på plass 

med ikke permanent vannløselig lim (limpenn)

Sy hette - Sy fast maljelapper av kunstig lær/PVC 

Sy fast maljelappene gjennom å sy en søm, ca 2mm fra kanten, runt hele 

lappen. Jeg bruker rettsøm for å feste mine lapper i og med at de ikke er 

elastiske.

Sy hette - Sy fast maljelapper av kunstig lær/PVC 

Fest lappen ytterligere gjennom å sy to sømmer, fra hjørnet til hjørnet, slik 

at det dennes et kryss på lappen.

Sy hette - Fastsydde maljelapper

Slik skal det se ut når lappene er sydd fast.
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Sy hette - Sett i maljer

Fest en malje mitt i hver lapp gjennom å følge produsentens 

instruksjoner. Jeg bruker maljer med 5mm i diameter.
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Sy hette - Maljelappene på plass

Slik skal det se ut når maljelappene er fastsydde i en asymmetrisk 

plassering. Man syr fast lappene for symmetrisk plassering på samme 

måte.

Sy hette - Sy sammen ytterhetten og fôrhetten

Nå skal hettens fire deler syes sammen. Begynn med å sy hettens 

hodesøm både på ytterhetten og fôrhetten.

Sy hette - Sy sammen ytterhetten og fôrhetten

Legg begge sidene av ytterhetten rett mot rett og nål sammen. Gjør det 

samme med fôrhetten. Sy sammen hettenes hodesøm der jeg har 

markert med klips.
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Sy hette - Sy sammen ytterhetten og fôrhetten

Slik skal hettens to deler se ut når de er sydd sammen.

Sy hette - Sy sammen ytterhetten og fôrhetten

Vreng fôrhetten slik at den ligger med rettsiden ut. Legg fôrhetten inn i 

ytterhetten slik at de ligger rett mot rett. Nål sammen ytterhetten og 

fôrhettens fremkanter. Sy sammen fremkanten der jeg har markert med 

klips.

Sy hette - Sydd sammen

Vreng hetten slik at rettsiden kommer ytterst, dytt fôrhetten inn i 

ytterhetten.

Sy hette - Tre gjennom snoren

Tre snoren gjennom maljen og mellom hettens to stoffdeler, lang med 

hettens fremkant, og så ut gjennom den andre maljen. Om man vil kan 

man sy noen sting gjennom hettens to lag og snoren i toppen av hetten 

(ved hodesømmen) for å feste snoren (markert med rød ramme).
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Sy hette - sydd sammen

Nå er hetten helt ferdig og klar til å syes fast på t-

skjorten.
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Sy hette - Sy fast hetten i t-skjortens halsåpning 

Nå skal hetten syes fast på t-skjorten. Marker mitt bak på 

halsringningen og mitt bak på hetten (hodesømmen) med f.eks klips.

Sy hette - Nål fast hetten i t-skjortens halsåpning

Med t-skjortens vrangside vendt ut, så skal nå hetten nåles fast i 

halsåpningen.

Sy hette - Nål fast hetten på midtbakmarkeringen

Plasser hetten inn i halsåpningen slik at den ligger rett mot rett med t-

skjorten. Den delen av hetten du vil skal være ut skal ligge mot t-skjortens 

rettside. Begynn med å nål fast midten på hetten mot t-skjortens midt på 

bak, dvs der vi gjorde markeringene tidligere.
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Sy hette - Nål fast hetten i t-skjortens halsåpning

Nål fast hetten i halsåpningen, begynn fra midten og nål fast den hene 

halvdelen av hetten først. Dette er en omslagshette, så hetten kommer 

til å overlappe. Når du nåler den fast, så er det viktig at du ikke strekker 

ut halsåpningen noe. Begynn med å nåle fast den siden av hetten hvor 

du har sydd fast maljelappen ved markering for asymmetrisk snor (syr du 

med symmetrisk plassering spiller det ingen rolle hvilken side som ligger 

øverst).

Sy hette - Nål fast hetten i t-skjortens halsåpning

Med start fra midt bak, nål fast andre halvdel av hetten.

Sy hette - Sy fast hetten i t-skjortens halsåpning

Slik skal det se ut når hele hetten er nålet fast.

Sy hette - Sy fast hetten i t-skjortens halsåpning

Nærbilde. Sy fast hetten i halsåpningen, der jeg har markert med klips.
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Sy hette - Sy fast hetten i t-skjortens halsåpning

Vær nøye med å få med alle lagene hele tiden når du syr fast hetten i 

halsåpningen.
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Sy hette - Sydd sammen

Slik skal det se ut når hetten er sydd fast.

Sy hette - Sy en stikning

Valgfritt. For at hettens sømmonn bak ikke skal peke oppover pga tyngden 

fra hetten, kan man sy en stikning. Sy stikningen på bakstykket, fra den 

ene skuldersømmen til den andre (rød stiplet linje).

Sy hette - Sy en stikning

Press sømmonnet mellom hetten og bakstykket mot t-skjortens 

bakstykke. Sy så en stikning 4-5 mm fra kanten mellom de sammensydde 

delene. Sy fra t-skjortens rettside og gjennom sømmonnet. Jeg bruker å 

sy en elastisk rettsøm, men det går likesågreit å bruke tvillingnål, 

coverstitchsøm eller en smal sikk sakk.
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Sy hette - Sydd stikning

Stikningssømmen.

Sy sammen midjeribben og oppbretten på ermene

Denne t-skjorten skal avsluttes med en vid midjeribb og fastsydde 

oppbrettkanter på ermene. både midjeribben og oppbretten forberedes 

på samme måte. Kommer til å kalle delen til ermene for ribber, det er bare 

hvordan man syr dem fast til t-skjorten som skiller.

Sy sammen midjeribben og oppbretten på ermene 

På denne t-skjorten trengs tre ribber, en til hver arm og en til t-skjortens 

nerkant.

Sy sammen midjeribben og oppbretten på ermene  - Sy kortsidene

Brett ribbene dobbelt, rett mot rett, slik at kortsidene møtes. Sy sammen 

ribbene der jeg har markert med klips.
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Sy sammen midjeribben og oppbretten på ermene - Sydd 

sammen 

Nå er ribbene sydd sammen
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Sy sammen midjeribben og oppbretten på ermene  - Brett ribben

Nå skal ribbene brettes slik at sømmene vi akkurat sydde havner på 

innsiden av de dobbeltbrettede ribbene. Brett ribben slik at langsidene 

av ribbremsen møtes, dvs ribben skal brettes slik at vrangsiden ligger 

mot den ferdige ribbens innside. Sluttresultatet blir en tubeformet ribb i 

dobble lag med rettsiden ut. På bildet er den øverste armribben 

dobbeltbrettet. Gjør likt for alle tre ribbene.

Sy sammen midjeribben og oppbretten på ermene  - Marker midtpunktet

på ribbene

Nu är muddarna redo att sys fast på tröjan.For å lettere fordele 

midjeribben jevnt når den skal syes fast, så bruker jeg å markere ribben i 

jevne fjerdedeler med klips,  to deler for ermeribben. Nå er ribbene klare 

for å syes fast på t-skjorten.

Sy fast midjemribben - Marker t-skjortens nerkant

Midjeribben er delt opp i fire deler og marker det med klips. Gjør det 

samme med t-skjortens nerkant gjennom å sette på en klips i begge 

sidesømmer, mitt på framstykket og mitt på bakstykket.
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Sy fast midjeribben - Nål fast midjeribben 

Nå skal midjeribben nåles fast i t-skjortens nerkant. 

Sy fast midjeribben - Nål fast midjeribben

Legg ribben inni t-skjorten slik at kanten havner rett mot rett mot kanten 

på t-skjortens nerkant. Nål den fast gjennom å matche markeringene vi 

gjorde tidligere på midjeribben med de på t-skjorten.

Sy fast midjeribben

Sett fast noen ekstra klips/nåler for å få ribben jevnt fordelt. Sy fast 

ribben. Når du syr den fast, skal du strekke i ribben men IKKE i t-skjorten.

Sy fast midjeribben - Sydd sammen

Slik ser t-skjorten ut når midjeribben er sydd fast.
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Sy de oppbrettene ermene

Nå skal ermeribbene syes fast på t-skjorten, slik at vi får oppbrettede 
ermer.
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Sy de oppbrettene ermene - Marker ermeribbene

Ermeribbene er oppdelt i to deler, marker det med klips. Gjør det samme 

med ermehullene gjennom å sette i en klips i hver skuldersøm og en i 

hver sidesøm.

Sy de oppbrettene ermeribbene - Nål fast ermeribbene

Legg ribben inni t-skjorten, slik at kanten på ermeribben ligger rett mot 

ermehullets vrangside. Nål den fast ved å matche markeringene vi gjorde 

tidligere på ermeribben med de i ermehullet.

Sy de oppbrettede ermehullene - Nål fast ermeribbene

Sett fast noen ekstra klips/nåler for å få ribben jevnt fordelt. Sy fast 

ribben.
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Sy de oppbrettede ermehullene  - Sydd sammen

Slik skal det se ut når ribbene er sydd fast.

Sy de oppbrettede ermehullene  - Brett ermeribben till armens rettside

Brett ermeribben slik at den havner på armens rettside, sømmonnet 

mellom t-skjorten og ribben skal havne mellom stofflagene. Press gjerne 

med strykejern.

Sy de oppbrettede ermehullene  - Fest de oppbrettede ermehullene

For å unngå at de oppbrettede ermene brette seg ned, så kan man feste 

de med noen sting. Jeg fester gjennom å sy noen sting på ermeribben 

ved skuldersømmen og ved sidesømmen.

Gjenta alle steg på den andre armen.

Ferdig

Stoffene som er brukt til denna t-skjorten kommer fra  

Nygårda Textiles.

Symaskinene som er brukt til denna tutorialen er fra JUKI Sverige.

Tutorialen er laget av: Helena Persson, Skurkan

Tutorialen oversatt på norsk av: Hege C. Samdahl
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