
Big Shorty
Oversized tröja i kort modell med magficka och luva 

Storlek 98-164

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 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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Innan du klipper
Detta är ett mönster på en oversize tröja i kort modell med magficka, uppvikta ärmslut och luva. Detaljerna som magficka 

och luva är valfri och kan uteslutas. Kragen från ‘Add-on crossover cowl och hood’ - mönstret passar till denna tröja, det 

går även att kanta eller mudda halsen istället om man föredrar det.  Luvan kan sys med snörning, jag kommer att visa hur 

man syr med asymmetrisk placering av öljettlapparna. Man kan även sy med symmetrisk placering.

I mönstret finns två olika urringningar att välja på, Frontline 1 och Frontline 2. Välj Frontline 2 om du föredrar en lite 

lösare passform runt halsen eller om barnet har större huvud. 

Rekommenderat tyg är bomullsjersey och alla delar för detta mönster ska klippas ut i samma material. Muddarna ska alltså 

INTE klippas ut i muddväv. Det går att använda andra trikåtyger men då kommer passformen påverkas.

Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas mot kanten på 
dubbelvikt tyg när de klipps ut. Illustreras på bilden av 
mönsterdelen för magfickan. 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. 
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)
Framstycke x1 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant)
Magficka x 2 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant)
Midjemudd x1 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant)
Ärmmudd x2 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant)

Delar
Luva x4 (Speglade, dvs två höger och två vänster)

Valfritt
Öljettlappar x2 
Öljetter x2
Snöre
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Sy magfickan - Sy ihop foder och yttertyg
Magfickan ska vändsys, dvs fickans foder och yttertyg ska sys ihop. Jag 
har valt att använda samma tyg till båda delar men satt fast ett vinyl-
tryck på yttertyget.

Sy magfickan - Nåla ihop fodertyget och yttertyget
Lägg magfickans fodertyg och yttertyg räta mot räta. Nåla ihop längs 
med fickans sidor, ficköppningar och överkant, sy där jag har markerat 
med clips.

Sy magfickan -  Ihopsytt
Så här ser det ut när magfickans två delar är ihopsydda.

Sy magfickan - Förstärk overlocksömmen i hörnen
För att vara säker på att overlocksömmen inte repas upp så förstärker 
jag den lite i varje hörn (markerad på bilden med röd ram).

Made by Runi ©2020
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Sy magfickan - Klipp bort sömsmån i hörnen 
För att få snyggare hörn på fickan så klipper jag bort lite av 
sömsmånen i varje hörn. 

Sy magfickan - Vänd fickan 
Vänd fickan så att rätan kommer utåt. Var noga med att peta ut alla 
fyra hörn. Pressa gärna fickan med strykjärn, det kommer ge en 
snyggare finish och underlätta när fickan ska sys fast.

Sy magfickan - Sy en stickning
Sy en stickning längs med fickans sidor, ficköppningar och överkant. 
Jag använder mig av en förstärkt raksöm och syr 5mm från fickans 
kant. Detta är ett valfritt steg men jag tycker att det dels blir snyggare 
och gör att det är lättare att sy fast magfickan på framstycket. Det går 
givetvis lika bra att använd valfri elastisk söm, t ex en svag sick-sack, 
tvillingnål eller coversöm.

Sy magfickan - Ihopsytt
Nu är magfickan ihopsydd och redo att sys fast på tröjans framstycke.

Made by Runi ©2020
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Sy fast magfickan - Markera ut mitten
För att få magfickan centrerad så markerar jag ut mitten på både 
framstycket och magfickan med clips. Magfickan nederkant ska sedan 
placeras i nivå med tröjans nederkant och när jag nålar så ser jag till 
att mina markerade mittpunkter möts.

Made by Runi ©2020
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Sy fast magfickan - Nåla fast magfickan
Lägg magfickan med fickans fodertyg mot framstyckets räta. 
Magfickans nederkant ska ligga mot framstyckets nederkant. Fäst med 
nålar och/eller clips.

Sy fast magfickan - Sy fast magfickan
Nu ska magfickan sys fast längs med fickans sidor och överkant 
(markerad med röda streckade linjer). 

Sy fast magfickan  - Sy fast magfickan
Jag syr fast fickan med en förstärkt raksöm och syr 3 mm från fickans 
kant (syr alltså på utsidan om stickningen jag sydde tidigare). Det går 
givetvis lika bra att använd valfri elastisk söm, t ex en svag sick-sack. 
Väldigt viktigt att fästa ordentligt i början och slutet av varje söm då 
den kommer utsättas för en hel del påfrestningar vid 
ficköppningarna när fickan används.
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Sy fast magfickan - Ihopsytt
Så här ska det se ut när magfickan är fastsydd. Om man vill kan man 
sy ihop magfickans nederkant med en tråckelsöm ute i sömsmånen. 
Jag väljer dock att bara hålla ihop med klämmor och sedan sy fast den 
samtidigt som jag syr fast midjemudden.

Sy ihop fram- och bakstycke 
Nu när fickan är på plats så ska tröjans fram- och bakstycke sys ihop.

Sy ihop fram- och bakstycke - Sy de förlängda axelsömmarna
Lägg framstycket mot bakstycket, räta mot räta, nåla axelsömmarna 
och sy ihop dem där jag har markerat med clips.

Sy ihop fram- och bakstycke - Ihopsytt
Så här ser tröjan ut när de förlängda axelsömmarna är sydda.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop fram- och bakstycke - Sy stickningar
Valfritt. 
För att få platta snygga sömmar så sticker jag fast sömsmånen genom 
att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan de ihopsydda 
delarna. 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 sömsmånen som är pressad mot baksidan. 
Jag kommer göra detta genomgående.
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Sy ihop fram- och bakstycke - Sy sidsömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela vägen 
från ärmens början ner till sidsömmens nederkant. 
Sy sidsömmarna där jag har markerat med clips.

Sy ihop fram- och bakstycke - Ihopsytt
Så här ser tröjan ut när fram- och bakstycke är ihopsydda. Lägg undan 
tröjan så länge medan luvan sys ihop.

Sy luva - Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Jag har valt att sy en snörning i luvan på denna tröja, detta är en valfri 
detalj. Jag använder lappar av galon/fuskläder, dessa behöver inte 
något mellanlägg utan kan sys fast som de är. Om man vill kan man 
även använda lappar i annat tyg eller enbart förstärka trikån med 
mellanlägg på avigan. Hur stora lappar man använder är en smaksak, 
mina är 4 x 4 cm. Börja med att föra över markeringarna för 
öljetternas placering från mönsterarket till luvans yttertyg.
(röd + blå ram = asymmetrisk placering, gul + blå ram= symmetrisk placering).
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Sy luva - Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Jag placerar mina öljettlappar vid mina markeringar, i.o.m. jag an-
vänder fuskläder så kan jag inte nåla utan istället håller jag dem på 
plats genom att använda icke-permanent, vattenlösligt lim (limpenna).

Sy luva - Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Sy fast öljettlapparna genom att sy en söm, ca 2mm från kanten, runt 
om hela lappen. Jag använder raksöm för att sy fast mina lappar i.o.m. 
att de inte är stretchiga. 

Sy luva - Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Fäst lappen ytterligare genom att sy två sömmar, från hörn till hörn, så 
att det bildas ett kryss på lappen.

Sy luva - Fastsydda öljettlappar
Så här ska det se ut när lapparna är fastsydda. 

Made by Runi ©2020
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Sy luva - Sätt öljetter
Sätt en öljett mitt i varje lapp genom att följa tillverkarens 
instruktioner. Jag använder öljetter med 5 mm i diameter.

Made by Runi ©2020
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Sy luva - Öljettlapparna på plats
Så här ska det se ut när öljettlapparna är fastsydda i en asymmetrisk 
placering. Man syr fast lapparna för symmetrisk placering på samma 
sätt. 

Sy luva - Sy ihop ytterluvan och foderluvan
Nu ska luvans fyra delar sys ihop. Börja med att sy luvans hjässöm på 
både ytterluvan och foderluvan.

Sy luva - Sy ihop ytterluvan och foderluvan
Lägg de båda sidorna av ytterluvan räta mot räta och nåla ihop dem. 
Gör samma för foderluvan. Sy ihop luvornas hjässöm där jag har 
markerat med clips.
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Sy luva - Sy ihop ytterluvan och foderluvan
Så här ska luvans två delar se ut när de är ihopsydda.

Sy luva - Sy ihop ytterluvan och foderluvan
Vänd foderluvan så att den ligger med rätan utåt. Lägg foderluvan in 
i ytterluvan så att de ligger räta mot räta. Nåla ihop ytterluvan och 
foderluvans framkanter. Sy ihop framkanten där jag har markerat med 
clips. 

Sy luva - Ihopsytt
Vänd luvan så att rätan hamnar utåt, stoppa in foderluvan inne i 
ytterluvan.

Sy luva - Trä igenom snörning
Trä snöret igenom öljetten och mellan luvans båda tyglager längs med 
luvans framkant, och sedan ut genom den andra öljetten. Om man vill 
kan man sy några stygn igenom luvans båda lager och snöret i toppen 
av luvan (vid hjässömmen) för att fästa snöret (markerat med röd 
ram).

Made by Runi ©2020
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Sy luva - Ihopsytt
Nu är luvan helt färdig och redo att sys fast på tröjan.
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Sy luva - Sy fast luvan i tröjans halsöppning
Nu ska luvan sys fast på tröjan. Markera mitt bak på halsringningen 
och mitt bak på luvan (hjässsömmen) med t ex clips.

Sy luva - Nåla luvan i tröjans halsöppning
Med tröjans aviga vänd utåt så ska nu luvan nålas fast i halsöppningen.

Sy luva - Nåla fast luvan vid mittbakmarkeringen
Stoppa in luvan i halsringningen så att den hamnar räta mot räta med 
tröjan. Den del av luvan du vill ha utåt ska ligga mot tröjans räta. Börja 
med att nåla fast luvans mitt mot tröjans mitt bak, dvs där vi gjorde 
markeringarna tidigare.
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Sy luva - Nåla luvan i tröjans halsöppning
Nåla fast luvan i halsringningen, börja från mitten och nåla fast den 
ena halvan av luvan först. Detta är en omlottluva så luvan kommer 
överlappa. När du nålar fast den så är det viktigt att du inte töjer ut 
halsringningen. Börja med att nåla fast den sida av luvan där du har 
sytt fast öljettlappen vid markeringen för asymmetrisk snörning (syr 
du med symmetrisk placering spelar det ingen roll vilken sida som 
ligger överst).

Sy luva - Nåla luvan i tröjans halsöppning
Med start från mitt bak, nåla fast andra halvan av luvan. 

Sy luva - Sy fast luvan i tröjans halsöppning
Så här ska det se ut när hela luvan är fastnålad. 

Sy luva - Sy fast luvan i tröjans halsöppning
Närbild. Sy fast luvan i halsöppningen, där jag har markerad med clips.

Made by Runi ©2020
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Sy luva - Sy fast luvan i tröjans halsöppning
Var noggrann med att få med alla lagren hela tiden när du syr fast 
luvan i halsöppningen.

Made by Runi ©2020
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Sy luva - Ihopsytt
Så här ska det se ut när luvan är fastsydd.

Sy luva - Sy en stickning
Valfritt. För att luvans sömsmån bak inte ska peka uppåt pga. tyngden 
från luvan så kan man sy en stickning. Sy stickningen på bakstycket, 
från den ena axelsömmen till den andra (röd streckad linje).

Sy luva - Sy en stickning
Pressa sömsmånen mellan luvan och bakstycket mot tröjans 
bakstycke. Sy sedan stickningen 4-5 mm från kanten mellan de 
ihopsydda delarna, sy från tröjans rätan och igenom sömsmånen. Jag 
använder mig av en elastisk raksöm men det går lika bra att använda 
t ex tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. 
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Sy luva - Sydd stickning
Stickningssömmen.

Sy ihop midjemudden och uppviken på ärmarna
Denna tröja ska avslutas med en vid midjemudd och fastsydda uppvik 
på ärmarna. Både midjemudden och uppviken förbereds på samma 
sätt. Kommer kalla delen till ärmarna muddar, det är enbart hur man 
syr fast dem på tröjan som skiljer. 

Sy ihop midjemudden och uppviken på ärmarna 
På denna tröja behövs tre muddar, en till varje ärm och en till tröjans 
nederkant. 

Sy ihop midjemudden och uppviken på ärmarna - Sy kortsidorna
Vik muddarna dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop 
muddarna där jag har markerat med clips. 

Made by Runi ©2020
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Sy ihop midjemudden och uppviken på ärmarna - Ihopsytt 
Nu är muddarma ihopsydda.
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Sy ihop midjemudden och uppviken på ärmarna - 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 med rätan utåt. På bilden är den översta ärmmudden 
dubbelvikt, gör lika för alla tre muddarna.

Sy ihop midjemudden och uppviken på ärmarna - Markera mittpunkten 
på muddarna
För att lättare fördela midjemudden jämnt när den ska sys fast så 
brukat jag markera mudden i jämna fjärdedelar med clips, 2 delar för  
ärmmudden. Nu är muddarna redo att sys fast på tröjan.

Sy fast midjemudden - Markera tröjans nederkant 
Midjemudden är uppdelad i fyra delar och markera för det med clips. 
Gör samma sak med tröjans nederkant genom att sätta en clip i 
vardera sidsöm, mitt på framstycket och mitt på bakstycket.
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Sy fast midjemudden - Nåla fast midjemudden 
Nu ska midjemudden nålas fast i tröjans nederkant. 

Sy fast midjemudden - Nåla fast midjemudden
Lägg mudden inuti tröjan så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på tröjans nederkant. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vi gjorde tidigare på midjemudden med de på tröjan. 

Sy fast midjemudden
Sätt fast några extra clips/nålar för att få mudden jämnt fördelad. Sy 
fast mudden. När du syr fast den ska du sträcka i mudden men INTE 
tröjan. 

Sy fast midjemudden - Ihopsytt
Så här ser tröjan ut när midjemudden är fastsydd. 

Made by Runi ©2020
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Sy de uppvikta ärmsluten
Nu ska ärmmuddarna sys fast på tröjan så att vi får uppvikta ärmslut.
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Sy de uppvikta ärmsluten - Markera ärmsluten
Ärmmuddarna är uppdelad i två delar och markera för det med clips. 
Gör samma sak med ärmsluten genom att sätta en clip i varje 
axelsöm och en i varje sidsöm.

Sy de uppvikta ärmsluten - Nåla fast ärmmuddarna
Lägg mudden inuti tröjan så kanten på ärmudden hamnar med räta 
mot ärmslutets aviga. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vi gjorde tidigare på ärmmudden med de på ärmslutet. 

Sy de uppvikta ärmsluten - Nåla fast ärmmuddarna
Sätt fast några extra clips/nålar för att få mudden jämnt fördelad. Sy 
fast mudden.
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Sy de uppvikta ärmsluten - Ihopsytt
Så här ska det se ut när muddarna är fastsydda.

Sy de uppvikta ärmsluten - Vik ärmmudden till ärmens räta
Vik ärmmudden så att den hamnar på ärmens räta, sömsmånen 
mellan tröjan och mudden ska hamna mellan tyglagren. Pressa gärna 
med strykjärn.

Sy de uppvikta ärmsluten - Fäst de uppvikta ärmsluten
För att undvika att de uppvikta ärmsluten viks ned så kan man fästa 
dem med några stygn. Jag fäster genom att sy några stygn på 
ärmmudden vid axelsömmen och vid sidsömmen.

Upprepa alla steg för den andra ärmen.

Färdig
Tygerna som är använda till denna tröja kommer från  
Nygårda Textiles.
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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