
Something Balloony
Löst sittande tröja med ballongärm för stickade tyger 

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 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 tillkommer även mudd.

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. Jag 
kommer sy ihop plagget med en overlock men det går lika bra att använda en vanlig symaskin.   
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 
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Val av modell
Detta mönster ger en löst sittande tröja med ballongärmar. Vuxenmodellen har 3 olika alternativ för 
halsringning. 

Val av storlek
Modellen är löst sittande så bröstmåttet och längden är viktigast att följa för en bra passform, men om personen 
har mer än två storlek större midjemått än bröstmått så bör man bredda till rätt storlek vid midjan. 

Lämpligt material
Detta mönster är designat för lite tjockare stickade tyger med fall, t ex merinoull, våffeltyg, jacquard. Tygerna 
måste ha lite stretch. För att tröjan ska sitta bra så måste tygerna ha en mjukare struktur som gör att man får 
ballongeffekten vid ärmarna. Beroende på tyg så kan det vara bra att använda muddväv till halsöppningen. 
Till midjemudden och ärmmuddarna rekommenderas att använda samma tyg som resten av tröjan.  

Sömsmån och fåll
Sömsmån ingår INTE i mönstret utan måste läggas till när man ska sy. Hur mycket sömsmån man lägger till 
beror på hur långt från tygkanten man syr. Väldigt viktigt att inte lägga till för mycket eller för lite sömsmån, då 
detta annars påverkar storleken på plagget. T. ex. om man lägger till 1 cm sömsmån när man klipper ut 
mönsterdelarna och så syr man bara 0,7 cm från kanten så kommer man bredda plagget 6mm vid varje söm. 
Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sys ihop med en söm. 

Övrigt
I denna tutorial så kommer jag att visa alla steg som behövs för att sy denna tröja. 
Innan du börjar; tänk på att anpassa dina symaskinsinställningar för det material du använder. Jag har sytt min 
tröja av ett medeltjock, ribbstickat viskos-nylontyg med 2% elastan. Tyget har ett mjukt fint fall som passar bra 
för detta mönster. 
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Delar
Bakstycke x1 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant)
Framstycke x1 (Klipps ut på dubbelvikt tyg mot vikt kant)
Midjemudd x1 (Klipps ut efter mått angivna på mönsterarket)
Halsmudd x1 (Klipps ut efter mått angivna på mönsterarket)

Delar
Ärm x2 (Klipps ut speglade, d.v.s en vänster och höger)
Ärmmudd x2

Rynka ihop ärmsluten 
Jag väljer att rynka ärmsluten på ballongärmarna innan ärmarna sys 
fast, men man kan även rynka dem efter att ärmarna är ihopsydda om 
man föredrar det.
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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 bakstycket. Övriga delar som t ex ärmen 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.
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Rynka ihop ärmsluten - Sy en rynktråd
För att lätt kunna rynka ihop ärmslutet till rätt längd så syr jag två 
rynktrådar. Sy en raksöm med den längsta stygnlängden på din 
maskin eller tråckla för hand. Väldigt viktigt att lämna några 
centimeter tråd i både början och slutet av sömmen och att inte fästa 
tråden. Sy första rynksömmen ute i ärmslutets sömsmån. Denna söm 
behöver inte sprättas bort så använd gärna matchande tråd.

Rynka ihop ärmsluten - Sy ytterligare en rynktråd
Sy ytterligare en rynktråd ca 1.5 cm från ärmslutets kant. Denna tråd 
kommer dras bort när tröjan är färdig, så välj därför gärna en 
avvikande trådfärg så att den syns bra.

Rynka ihop ärmsluten - Rynktrådar sydda
Så här ska det se ut när rynktrådarna är sydda. Nu ska ärmen rynkas.

Rynka ihop ärmen genom att greppa övertråden (markerat med röda 
ramar) på båda rynksömmarma och för tyget längs med trådarna så 
att det rynkas. 

Rynka ihop ärmsluten - Dra ihop ärmslutet
Rynka ärmslutet så att den får den bredd som står i tabellen på ärmens 
mönsterdel. 

Made by Runi ©2020

Something Balloony



8

Something Balloony

Rynka ihop ärmsluten - Knyt ihop trådarna
För att behålla ärmens rynkade bredd så fäster jag sömmen genom 
att knyta ihop övertråden och undertråden på den tråckelsöm som är 
sydd ute i sömsmånen. Jag knyter ihop trådarna på var sida om ärmen. 
Den andra tråckelsömmen behöver inte fästas.

Rynka ihop ärmsluten - Färdiga
Upprepa på andra ärmen.

Markera ut mitten av ärmkullen 
Markera ut mitten av ärmkullen genom att vika ärmen dubbel och 
sätta en clip/nål i viklinjen. 

Lägg ärmarna åt sidan medan axelsömmarna sys. 

Sy axelsömmen
Nu ska axelsömmarna sys ihop.

Made by Runi ©2020
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Sy axelsömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla och sy 
axelsömmarna där jag markerat med clips.
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Sy axelsömmarna  - Ihopsytt
Så här ser det ut när båda axelsömmarna är ihopsydda.

Sy stickningar- Valfritt steg
För att ge axelsömmen mer stabilitet och för att få en platt snygg söm 
så kan en stickning sys. Beroende på material så kan detta steg vara 
svårt att få till på ett bra sätt. Sy alltid på en provbit först, av samma 
tjocklek och material.  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, 4-5 mm från kanten mellan de ihopsydd 
delarna, och igenom sömsmånen som är pressad mot baksidan. 

Sy fast ärmarna
Så här ser det ut när båda axelsömmarna är ihopsydda.

Nästa steg är att sy fast ärmarna. Jag har markerat mitten av ärmkullen 
med en clip samt även markerat axelsömmarna med clips.
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Sy fast ärmarna  - Nåla fast ärmen 
Nu ska ärmen nålas fast. Lägg ärmen mot tröjan, räta mot räta. 
För att lättare få ärmen placerad rätt så börjar jag med att nåla fast 
ärmkullens mittpunkt vid axelsömmen. 

Sy fast ärmarna  - Nåla fast ärmen 
Nåla ärmen jämnt fördelad i ärmöppningen. Sy där jag har markerat 
med clips.

Sy fast ärmarna  - Ena ärmen fastsydd
Så här ska det se ut när ena ärmen är fastsydd. 

Sy fast ärmarna - Ihopsytt
Så här ser det ut när ärmarna, framstycket och bakstycket är 
ihopsydda.

Nästa steg är att sy sidsömmar.

Made by Runi ©2020
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Sy sidsömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Nåla hela vägen 
från ärmens början ner till tröjans nederkant. Sy sidsömmarna där jag 
har markerat med clips.
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Sy sidsömmarna - Ihopsytt
Så här ska det se ut när tröjans sidsömmar är sydda.

Sy muddarna
På denna tröja behövs fyra muddar; en till varje ärm, en till 
halsöppning och en till tröjans nederkant.

Sy muddarna - Ringslut muddarna
Först ska muddarna ringslutas. Vik mudden dubbelt, räta mot räta, 
så att kortsidorna möts. Sy ihop muddarna där jag har markerat med 
clips. 
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Sy muddarna  - 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 muddenremsan 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 muddarna  - Markera upp muddarna
För att lättare fördela mudden jämnt när den ska sys fast så brukat jag 
markera mudden i jämna fjärdedelar med clips, två delar för 
ärmmudden.

Sy muddarna  - Markera upp tröjan
Markera även upp tröjans halsöppning genom att sätta en clip mitt på 
framstycket, en mitt på bakstycket och så en clip mitt emellan dessa 
på varje sida av halsöppningen. Markera tröjans nederkant genom att 
sätta en clip mitt på framstycket, en mitt på bakstycket och i vardera 
sidsöm. Markera upp ärmarna på samma sätt men här räcker det med 
två clips, en i ärmens sidsöm och en mitt på ärmen.

Sy muddarna  
Nu ska muddarna sys fast på tröjan. 

Made by Runi ©2020
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Sy muddarna  -  Nåla fast muddarna 
Vänd tröjan så att rätan hamnar inåt. Nu ska muddarna nålas fast mot 
halsöppningen, tröjans nederkant och ärmöppningarnas kanter med 
de vikta kanterna på muddarna vända inåt mot plagget.
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Sy muddarna  -  Nåla fast muddarna
Lägg muddarna inuti tröjan så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanterna på tröjan halsöppning, nederkant och ärmslut. Nåla fast dem 
genom att matcha markeringarna vi gjorde tidigare på muddarna med 
de på tröjan.

Sy muddarna  -  Nåla fast muddarna
Sätt även fast några extra clips för att få mudden jämnt fördelad. Sy 
fast muddarna där jag har markerat med clips. När du syr fast dem ska 
du sträcka i mudden men INTE tröjan. 

När ärmmuddarna sys fast, försök att få rynkorna jämnt fördelat längs 
med mudden.

Sy muddarna  -  Ihopsytt
Så här ska det se ut när muddarna är fastsydda. För att få ett snyggare 
resultat så pressar jag sömsmånen mellan halsmudden och tröjan mot 
tröjans aviga och fäster den med en stickningssöm på samma sätt som 
tidigare beskrivits.
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Sprätta bort tråkelsömmen
Nu när ärmmudden är fastsydd kan tråckelsömmen tas bort.

Färdig
Tygerna som är använda till denna tröja kommer från  
Tygdrömmar.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Tutorialen skapad av: Helena Persson, Skurkan
Tutorialens svenska text är skriven av: Helena Persson, Skurkan
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