
Get Your Moto Running
Fodrad trikåjacka med motodetaljer 

2 olika ärmalterntiv
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 tygmängden 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.

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 7mm 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
Delbar dragkedja
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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 en fodrad trikåjacka med colorblocks och motodetaljer. Det går givetvis bra att sy jackan helt utan colorblocks 

eller med enbart några av blocken. Motodetaljen kan uteslutas helt. 

Det finns två olika ärm alternativ, båda består av tre olika block varav mittenblocket B är blocket med motodetalj. I denna 

tutorial visar jag hur man syr ärmen med den mindre moto-detaljen men båda ärmarna sys ihop på samma sätt. 

Till yttertyget används stretchcollege eller French Terry och till fodret jersey. Mönstret är inte anpassat för stumma tyger 

utan kräver trikåtyger med stretch. 

Om inget annat anges så sys jackan ihop med en elastisk söm, t ex overlock eller överkastande elastisk söm.

Läs gärna igenom hela tutorialen innan du börjar sy.

Klipp ut delarna.
I detta mönster ska ingen av delarna klippas ut mot vikt kant så alla 
delar kan klippas ut i ett enkelt lager tyg. Dock ska alla delas klippas 
ut i två speglade delar. Detta gör man lättast genom att klippa ut dem 
på dubbelvikt tyg. Delarna behöver dock inte ligga mot en vikt kant. 
Illustreras på bilden av mönsterdelen för en av fickdelarna. Sömsmån 
ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop med en söm.

Sy stråveck till motodetaljer
Jag syr mina stråveck på ett större tygstycke för att sedan klippa ut 
mina mönsterdelar för moto-detaljerna. Hur mycket tyg som går åt 
beror på hur tätt man syr stråvecken och hur breda man gör dem.
Jag brukar utgå från en bit som är dubbelt så hög som mönsterdelen 
jag vill klippa ut och lika bred som mönsterdelen. Sedan lägger jag 
till 10 cm extra på både bredden och höjden. Jag kommer sy för båda 
delarna samtidigt så räknar med bredden för båda mönsterdelarna.

Sy stråveck till motodetaljer
Markera avståndet mellan stråvecken

Med en skräddarkrita, eller annan märkpenna anpassat för tyg, så 
markerar jag avståndet mellan mina stråveck på tygets aviga.

Made by Runi ©2020
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Sy stråveck till motodetaljer
Markera avståndet mellan stråvecken 

Jag ritar linjerna tvärsöver tygets trådraka (dvs 90 grader från tygets 
stadkant). Jag har 2 cm mellan varje stråveck för jackan jag syr i storlek 
128.

Sy stråveck till motodetaljer
Pressa stråvecken

Nu ska stråvecken pressas med strykjärn så att man får en kant att följa 
när man ska sy sömmen. Jag börjar från överkanten och viker ned 2 
cm mot avigan och så pressar jag med strykjärn på tygets rätan. Jag 
använder linjerna jag ritade för att få jämna pressveck. 

Sy stråveck till motodetaljer
Pressa stråvecken

Sedan så viker jag in tyget ytterligare för att få nästa pressveck. Jag 
använder linjerna som guide när jag viker in tyget. Tänk på att inte 
stryka för långt in på tygets räta när nästa pressveck ska strykas. Då 
riskerar man att stryka bort det första pressvecket. Så stryk enbart på 
den vikta kanten av tygets räta.

Sy stråveck till motodetaljer
Pressa stråvecken

Sedan är det bara att fortsätta på samma sätt till man gjort pressveck 
över hela tygbiten.

Made by Runi ©2020
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Sy stråveck till motodetaljer
Färdig pressat

Så här ser tyget ut när alla pressveck är gjorda. Nu ska en söm sys på 
varje pressveck för att skapa stråvecken.

Sy stråveck till motodetaljer
Sy en söm på varje pressveck 
Jag börjar från överkanten av tyget och viker det första pressvecket så 
att tyget ligger aviga mot aviga. Sedan följer jag kanten på pressvecket 
och syr en söm längs med kanten. Jag syr min söm 5mm från den 
vikta kanten och använder mig av en elastisk raksöm.  Det går även 
bra att använda en svag sick-sack när man syr stråvecken. Fortsätt att 
vika in varje pressveck, ett i taget, och sy stråvecket.

Sy stråveck till motodetaljer
Alla stråvecken sydda

Så här ser det ut när alla stråveck är sydda. 

Sy stråveck till motodetaljer
Pressa stråvecken

Nu ska alla stråveck pressas så att de ligger åt samma håll.

Made by Runi ©2020
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Sy stråveck till motodetaljer
Färdigpressat

Så här ska det se ut när stråvecken är färdiga

Made by Runi ©2020
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Sy stråveck till motodetaljer
Klipp ut mönsterdelarna

Lägg mönsterdelarna på tyget så att stråvecken ligger nedåt längs med 
ärmen. Sedan är det bara att klippa ut delarna. Jag har valt den kortare 
motodetaljen till min jacka men den långa placeras på samma sätt.

Delar - Yttertyg, bakstycke
Krage 
Bakstycke - mittdel x1
Bakstycke - sidopanel x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Midjemudd 

OBS! midjemudden på bilden har jag klippt ut högre än enligt 
mönsterdelen för att lättare kunna anpassa till dragkedjan. Se sida 17.

Delar - Foder, bakstycke
Krage 
Bakstycke x1
Midjemudd x1

OBS! Tänk på att fodret till kragen måste vara speglad i förhållande till 
yttertyget. Även här är midjemudden på bilden högre än enligt 
mönsterdelen för att lättare kunna anpassa till dragkedjan. Se sida 17.
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Delar - Yttertyg, framstycke
Framstycke - vänster x1
Framstycke - höger x1
Framstycke - sidopanel x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Delbar dragkedja (längd enligt tabell på mönsterarket)
Tunt mellanlägg, t ex tunt vävt mellanlägg, Vliseline H200, Pellon 
SF101

Delar - Foder, framstycke
Framstycke - vänster x1
Framstycke - höger x1
Tunt mellanlägg, t ex tunt vävt mellanlägg, Vliseline H200, Pellon 
SF101

OBS! Tänk på att fodret till framstycket måste vara speglat i förhållande 
till yttertyget.

Delar - Yttertyg, ärm
Ärm - block A x1 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Ärm - block B - Motodetalj x1 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Ärm - block C x1 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Ärmmudd x2

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

Made by Runi ©2020
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Sy ihop ärmens block i yttertyget

Varje ärm består av tre olika block som ska sys ihop. Block A och C är 
väldigt lika så var noga med att hålla koll på de olika blocken för att de 
ska passa ihop med block B.
I mönstret ingår även en annan ärmvariant med ett större motoblock. 
Den sys ihop på samma sätt, det enda som skiljer är blockens form.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop ärmens block i yttertyget

Lägg block B (Motodetaljen) mot block C räta mot räta, nåla och sy 
fast den där jag har markerat med clips.
Var noga med att alla stråveck pressas från ärmens axel när delarna 
nålas ihop.

Sy ihop ärmens block i yttertyget

Första blocken ihopsydda.

Sy ihop ärmens block i yttertyget

Lägg block A mot block B (Motodetaljen) räta mot räta, nåla och sy 
fast den där jag har markerat med clips.
Var noga med att alla stråveck pressas från ärmens axel när delarna 
nålas ihop.
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Sy ihop ärmens block i yttertyget

Första ärmens block ihopsydda. Gör likadant för andra ärmen.

Sy ihop ärmens block i yttertyget

Nu är ärmens block ihopsydda. Lägg dem åt sidan så länge.

Sy ihop bakstyckets block i yttertyget

Bakstycket består av tre olika block som ska sys ihop. 

Sy ihop bakstyckets block i yttertyget

Lägg sidopanel räta mot räta med bakstyckets mittdel, nåla och sy fast 
den där jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop bakstyckets block i yttertyget

Första blocken ihopsydda.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop bakstyckets block i yttertyget

Lägg andra sidopanel räta mot räta med bakstyckets mittdel, nåla och 
sy fast den där jag har markerat med clips.

Sy ihop bakstyckets block i yttertyget

Nu är bakstyckets block ihopsydda. Lägg det åt sidan så länge.

Sy ihop framstyckets block i yttertyget

Framstycket består av fyra olika block, där sidopaneler ska sys fast på 
både höger och vänster framstycke.
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Sy ihop framstyckets block i yttertyget

Lägg ena sidopanel räta mot räta med vänster framstycke, nåla och sy 
fast den där jag har markerat med clips.

Sy ihop framstyckets block i yttertyget

Vänster framstycke ihopsytt.

Sy ihop framstyckets block i yttertyget

Lägg den andra sidopanel räta mot räta med höger framstycke, nåla 
och sy fast den där jag har markerat med clips.

Sy ihop framstyckets block i yttertyget

Både höger och vänster framstycke ihopsydda.

Nästa steg är att sy ihop yttertygets delar.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop yttertygets delar
Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
Denna jacka är designad så att de olika blocken på ärmar, fram- och 
bakstycke kommer mötas upp. Så när de olika delarna sys ihop så är 
jag noga med att blocken på t ex framstycket och ärmen möts upp. 
För att göra detta lättare kan man nåla, använda vattenlösligt 
icke-permanent lim (limpenna) eller sy tråckelstygn (antingen för 
hand eller med maskin).
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Sy ihop yttertygets delar
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 ihop yttertygets delar
Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna

Så här ser det ut när ärmen är fastsydd på bakstycket. 

Sy ihop yttertygets delar
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.
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Sy ihop yttertygets delar
Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna
 
Så här ser det ut när båda ärmarna är fastsydda på bakstycket.

Sy ihop yttertygets delar
Sy fast framstyckena på ärmarna, dvs sy raglansömmarna

Nästa steg är att sy fast även framstyckena på ärmarna.

Sy ihop yttertygets delar
Sy fast framstyckena på ärmarna, dvs sy raglansömmarna

Lägg framstyckena mot ärmarna, räta mot räta, nåla raglansömmen 
och sy fast den där jag har markerat med clips.

Sy ihop yttertygets delar
Ihopsytt

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

Nästa steg är att sy sidosömmar.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop yttertygets delar 
Sy sidosömmarna

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

Made by Runi ©2020
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Sy ihop yttertygets delar
Ihopsytt
 
Så här ser yttertyget ut när även sidosömmarna är sydda.
Nästa steg är att sy fast kragen.

Sy ihop yttertygets delar 
Sy fast kragen 

För att lättare kunna nåla fast kragen jämnt så markerar jag 
mittpunkten på halsöppningen på bakstycket med en clip. Jag har även 
markerat ut punkten för mittbak på kragen med en clip, denna 
markering finns på mönsterarket.

Sy ihop yttertygets delar 
Sy fast kragen 

Lägg kragen mot halsöppningen, räta mot räta, nåla och sy fast den 
där jag har markerat med clips.
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Sy ihop yttertygets delar
Ihopsytt

Så här ser yttertyget ut när kragen är fastsydd.

Sy ihop yttertygets delar
Anpassa midjemudden för dragkedja

Delbara dragkedjor brukar säljas i längdintervall på 5 cm, så det kan 
vara svårt att hitta en dragkedja med perfekt längd. Lättast är istället 
att anpassa höjden på midjemudden. Därför kollar jag passformen på 
min dragkedja innan jag syr fast midjemudden så att min mudd är 
tillräckligt hög. 

Sy ihop yttertygets delar 
Anpassa midjemudden för dragkedja
Glöm inte att tänka på att sömsmån ska få plats ovanför 
dragkedjan vid kragen och nedtill vid mudden, samt mellan mudden 
och tröjan. Jag valde därför den kortaste dragkedjan och kommer 
justera höjden på midjemudden efter att jag sytt fast dragkedjan. Jag 
hade istället kunnat klippa ut en ny midjemudd som var lite högre för 
att få plats med dragkedjan som var 5 cm länge.

Sy ihop yttertygets delar 
Sy fast midjemudden på yttertyget

Nästa steg är att sy fast midjemudden.

Made by Runi ©2020



18

Sy ihop yttertygets delar 
Sy fast midjemudden på yttertyget

För att lättare fördela mudden jämnt när den ska sys fast på jackans 
nederkant så markerar jag med clips mitten av midjemudden och 
mitten av jackas nederkant. 

Made by Runi ©2020
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Sy ihop yttertygets delar 
Sy fast midjemudden på yttertyget

Nåla fast midjemudden räta mot räta med jackans nederkant, se till att 
clipsen för mittmarkeringarna hamnar mot varandra. Sy fast där jag 
har markerat med clips.

Sy ihop yttertygets delar 
Ihopsytt

Nu är även midjemudden fastsydd.

Nästa steg är att stryka fast mellanlägg längs med jackans öppning.

Sy ihop yttertygets delar
Stryk fast mellanlägg på jackans öppning

För att underlätta när man ska sy fast dragkedjan så kan man stryka 
fast remsor av mellanlägg längs med jackans öppning för att stabilisera 
kanten. Mellanlägget gör så att tyget inte töjs medan man syr fast den 
stumma dragkedjan och man undviker att tyget får små veck/ bubblar 
sig vid dragkedjan medan man syr.
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Sy ihop yttertygets delar
Stryk fast mellanlägg på jackans öppning

Stryk fast remsor av tunt mellanlägg på var sida av jackans öppning på 
tygets aviga enligt tillverkarens instruktioner. Mina remsor är 1-2 cm 
breda och lika långa som öppningen. 

Sy ärmmuddarna
Sy ihop muddarna

Först ska ärmmuddarna ringslutas.

Sy ärmmuddarna 
Sy ihop muddarnas kortsidor

Vik mudden dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. 

Sy ärmmuddarna
Sy ihop muddarnas kortsidor

Sy ihop muddarna där jag har markerat med clips. 

Made by Runi ©2020
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Sy ärmmuddarna
Ihopsydda

Så här ska det se ut när muddarna är ihopsydda.

Made by Runi ©2020
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Sy ärmmuddarna
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 med rätan utåt.

Sy ärmmuddarna
Markera mittpunkten på muddarna

För att lättare fördela mudden jämnt när den ska sys fast så brukar jag 
markera mudden i två jämna delar med clips.

Sy fast ärmmuddarna 
Nu ska muddarna sys fast på tröjan.
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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 sidosömmen 
samt sömmen mellan block A och C på ärmen. Sy fast mudden. När 
du syr fast den ska du sträcka i mudden men INTE jackan. 

Ihopsytt
Nu är muddarna på plats och ytterdelen av jackan är färdig. Lägg den 
åt sidan medan fodret sys ihop.

Sy ihop fodrets delar
Sy fast ärmarna på bakstycket, dvs sy raglansömmarna

Fodret sys ihop på samma sätt som yttertyget.
Börja med att sy fast ärmarna på bakstycket.

Sy ihop fodrets delar
Ihopsytt
 
Så här ser det ut när båda ärmarna är fastsydda på bakstycket.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop fodrets delar 
Sy fast framstyckena på ärmarna, dvs sy raglansömmarna

Nästa steg är att sy fast även framstyckena på ärmarna.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop fodrets delar 
Ihopsytt

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

Nästa steg är att sy sidosömmar.

Sy ihop fodrets delar 
Sy sidosömmarna

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

Sy ihop fodrets delar 
Ihopsytt
 
Så här ser fodret ut när även sidosömmarna är sydda.
Nästa steg är att sy fast kragen.
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Sy ihop fodrets delar 
Sy fast kragen 

För att lättare kunna nåla fast kragen jämnt så markerar jag 
mittpunkten på halsöppningen på bakstycket med en clip. Jag har även 
markerat ut punkten för mittbak på kragen med en clip, denna 
markering finns på mönsterarket. Lägg kragen mot halsöppningen, 
räta mot räta, nåla och sy fast den där jag har markerat med clips.

Sy ihop fodrets delar 
Ihopsytt

Nu är även kragen fastsydd på fodret.

Sy ihop fodrets delar 
Sy fast midjemudden på fodret

Nåla och sy fast midjemudden räta mot räta med jackans nederkant på 
samma sätt som för yttertyget.

Sy ihop fodrets delar 
Ihopsytt

Made by Runi ©2020
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Sy ihop fodrets delar 
Stryk fast mellanlägg på jackans öppning

Stryk fast remsor av tunt mellanlägg på var sida av jackans öppning på 
tygets aviga enligt tillverkarens instruktioner. Mina remsor är 1-2 cm 
breda och lika långa som öppningen.
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Sy ihop ytterdelen och fodret
Sy ihop ytterdelen och fodret i kragens överkant

Nu ska fodret sys fast i yttertyget. Börja med att markera mitten på 
kragarnas överkant med clips. Fodret ska sedan nålas fast i yttertyget 
längs med kragens överkant.

Sy ihop ytterdelen och fodret
Sy ihop ytterdelen och fodret i kragens överkant

Nåla ihop fodret med yttertyget, räta mot räta, i kragarnas överkant. 
Se till att clipsen för mittmarkeringarna hamnar mot varandra. Sy där 
jag har markerat med clips.

Sy ihop ytterdelen och fodret
Ihopsytt

Pressa sömsmånen mellan kragarna mot foderkragen för att få en 
snygg, jämn överkant.
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Sy ihop ytterdelen och fodret
Ihopsytt

Lägg fodret, aviga mot aviga, mot ytterdelen så som på bilden.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Gör eventuella justeringar för att få perfekt mönsterpassning 
Det är lätt hänt att man syr med någon mm extra sömsmån här och var vilket 

kan påverka hur mönsterpassningen blir mellan höger och vänster 

framstycke när dragkedjan ska sys fast. Detta går dock lätt att justera i detta 

steg om det skulle behövas. Kontrollmät höjden på kragen på höger och 

vänster sida samt höjden på höger resp. vänster framstycke. Om måtten är 

olika på de olika sidorna så kan du justera det nu.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Gör eventuella justeringar för att få perfekt mönsterpassning 

För att göra små justeringar, vik tillbaka fodret så att det hamnar räta 
mot räta med ytterdelen. Sy en ny söm längs med kragens överkant för 
att justera (illustreras på bilden av den streckade linjen). Anpassa hur 
mycket som sys bort, om något överhuvudtaget. Justera på samma sätt 
mellan mudden och framstycket om det behövs.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Nästa steg är att sy ihop yttertyget och fodret i ärmslutet. Lägg jackan 
så att fodret ligger aviga mot aviga med yttertyget.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Jag syr en ärm i taget. Börja med att vända både yttertyget och fodrets  
ärm så att avigan hamnar utåt. Ärmarna ska dras ut så att de ligger 
mellan yttertyget och fodret. Placera ärmen från fodret och yttertyget 
så att ärmarnas sidosömmar ligger bredvid varandra. Viktigt att inte 
ärmarna är vridna.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Närbild. Ärmarnas sidosömmar ligger längs med varandra (markerat 
med pilar på bilden).

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Se till att ärmmudden är instoppad i yttertygets ärm.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Närbild.
Se till att ärmmudden är instoppad i yttertygets ärm.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Vik de nedersta centimetrarna av fodrets ärm så att rätan hamnar utåt.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Närbild.
Vik de nedersta centimetrarna av fodrets ärm så att rätan hamnar utåt.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Nu ska fodrets ärmslut nålas ihop med yttertygets ärmslut så att de 
hamnar räta mot räta. Jag brukar tänka att ärmarna ska ska “pussas”.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Närbild
Jag börjar nåla ihop ärmarna i ärmarnas sidosömmar. Ärmarna ska 
nålas ihop räta mot räta med ärmmudden liggandes emellan.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Nästa clip sätter jag mitt emot den första.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Så här ska det se ut när ärmarna är fastnålade i varandra, sy där jag har 
markerat med clips.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten

Sy igenom alla tre lager (yttertyget, ärmmudden och fodret). Jag syr 
med fodertygets aviga mot pressarfoten. Var försiktig och flytta tygla-
gren allteftersom du syr.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop yttertyget och fodret i ärmsluten
 
Sy fast ärmsluten på samma sätt på båda ärmarna. 
Nästa steg är att fästa dragkedjan i yttertyget.
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Förbered dragkedjan

Då ytterkragen och foderkragen redan är ihopsydda så behöver 
flärparna på dragkedjans överkant vikas in så att dragkedjans tänder 
börjar i höjd med kragens överkant.
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Förbered dragkedjan

Vik flärparna på dragkedjans överkant mot dragkedjans aviga som på 
bilden. De ska alltså vikas så att ändarna av dragkedjebandet vinklas 
utåt.

Förbered dragkedjan

Fäst flärparna med några stygn i dragkedjebandets ytterkant.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Fäst dragkedjan i yttertyget

Nu ska dragkedjan fästas i yttertyget. För att vara säker på att jag får 
till en snygg mönsterpassning av delarna på var sida om jackans 
öppning så syr jag enbart fast dragkedjan i yttertyget med en 
tråckelsöm. På så vis kan dragkedjan lätt sprättas bort, helt eller delvis, 
om man vill justera placeringen av den.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Fäst dragkedjan i yttertyget

Öppna dragkedjan helt. Placera dragkedjans räta mot yttertygets räta 
längs med jackas öppning. Tänderna på dragkedjan ska ligga vända 
från jacköppningen.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Fäst dragkedjan i yttertyget

Nåla fast dragkedjan. Se till att dragkedjans överkant ligger kant i kant 
med kragens överkant. Sy där jag har markerat med clips.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy fast dragkedjan med en tråckelsöm

Jag syr fast dragkedjan med en tråckelsöm, dvs en raksöm med så lång 
styglängd som möjligt.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Ihopsytt

Nu är dragkedjan fäst på yttertyget med en tråckelsöm.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Stäng dragkedjan för att kolla så att den sitter rätt.

Stäng dragkedjan för att kontrollera att den sitter bra. 
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Sy ihop ytterdelen och fodret
Klipp bort eventuellt överskott av midjemudden

När jag är nöjd med dragkedjans placerings så klipper jag bort 
eventuellt överskott av midjemudden. Glöm inte att lämna sömsmån i 
nederkant av mudden på både yttertyget och fodret.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Vändsy jackan längs med jackans öppning, sy fast dragkedjan i fodret

Nu ska jackan vändsys. Börja med att sy fast fodret i jacköppningen.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Vändsy jackan längs med jackans öppning, sy fast dragkedjan i fodret

Fodret ska vikas så att det hamnar räta mot räta med yttertyget. Jag 
viker över och nålar fast en sida av jacköppningen i taget. Jag viker 
fodret över kragen. Viktigt att inte vrida tyget utan bara vika över det. 
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Vändsy jackan längs med jackans öppning, sy fast dragkedjan i fodret

Nu har jag vikt över ena sidan av fodret så att det hamnat räta mot räta 
med yttertyget längs med ena sidan av jacköppningen.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Vändsy jackan längs med jackans öppning, sy fast dragkedjan i fodret

Nåla fast fodret räta mot räta med yttertyget längs med 
jacköppningens ena sida, dragkedjan ska ligga mellan de båda 
tyglagren och tänderna på dragkedjan ska ligga vända från 
jacköppningen.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Vändsy jackan längs med jackans öppning, sy fast dragkedjan i fodret

Vik över och nåla fast fodret på jacköppningens andra sida. Ärmarna 
placeras så att de ligger över kragen, men de brukar hamna där
naturligt när man vänder fodret över kragen. Sy där jag har 
markerat med clips. Glöm inte att lämna en öppning, ett vändhål, på 
ena sidan av jacköppningen (markerat med röd ram på bilden). 

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Ihopsytt

Så här ser jackan ut när den har vändsytts längs med jacköppningen. 
Jag använder raksöm när jag syr ihop fodret och yttertyget längs med 
jacköppningen. Tycker att det är lättare att komma nära dragkedjan 
som sys fast mellan dessa lager på en hushållsmaskin än med en 
overlock. Och i.o.m. att dragkedjan är stum så behövs igen stretchsöm.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy ihop ytterdelen och fodret i midjemuddens nederkant

Nästa steg är att sy ihop ytterdelen och fodret i midjemuddens 
nederkant. Nåla midjemudden räta mot räta och sy där jag har 
markerat med clips.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Ihopsytt

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Klipp bort sömsmån i hörnen 

För att få snyggare hörn vid dragkedjan så klipper jag bort en del av 
sömsmånen i varje hörn (markerat med ramar på bilden). Var dock 
noga så att du inte klipper igenom sömmarna.

Sy ihop ytterdelen och fodret
Vänd jackan genom vändhålet

Innan du vänder jackan så att rätan kommer utåt, dubbelkolla så att 
alla sömmar är ordentligt fästa.
Vänd sedan jackan genom att dra den igenom vändhålet så att jackans 
räta kommer utåt.
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Sy ihop ytterdelen och fodret 
Pressa alla sömmar
Nu när rätan på jackan är utåt så ska bara vändhålet sys ihop samtidigt 
som en stickning sys längs med dragkedjans båda sidor samt kragens 
överkant. För att få en snyggare stickningssöm så pressar jag jackan 
först med strykjärn så att sömsmånen längs med dragkedjan och 
kragens överkant ligger platt och att tyget inte är dubbelvikt 
någonstans.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Nåla igen vändhålet

Vik in sömsmånen på fodret vid vändhålet och pressa med strykjärn. 
Nåla så att fodret ligger mot dragkedjans aviga.

Sy ihop ytterdelen och fodret
Nåla igen vändhålet

Vändhålet sys igen samtidigt med den stickning som sys längs med 
dragkedjans båda sidor och kragens överkant.

Sy ihop ytterdelen och fodret 
Sy en stickning längs med dragkedjans båda sidor och kragens överkant
Med start vid dragkedjans början (midjemudden) på ena sidan, sy en 
stickning längs med dragkedjan. Fortsätt sy hela vägen upp till kragen, 
längs med kragens överkant och sedan längs med dragkedjan på andra 
sidan jacköppningen ned till midjemudden. Jag syr med raksöm längs 
med dragkedjan och en elastisk raksöm längs med kragens överkant. 
Man kan sy med valfri elastisk söm, t ex sick-sack eller tvillingsöm.
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Färdig
Tygerna som är använda till denna jacka 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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