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Börja med att lägga ut 
tyget dubbelvikt. Detta 
är inte riktigt helt i ena 
kanten men där kan 
jag lägga de små 
delarna när jag klippt 
de större.



Prova att lägga ut mönsterdelarna så att de får plats. 
Börja med de största. Här är det inte riktigt plats för 
fickan jag hade tänkt ha så jag byter till den mindre.



Se till att sömmen mitt 
bak får 2 cm 
sömsmån för där ska 
sitta en blixtlås, mitt 
fram ska mönstret 
ligga mot vikt kant, 
alltså ända ut mot 
kanten det ska ju inte 
vara någon söm mitt 
fram.



Eftersom jag inte är helt säker på om kjolen 
kommer att passa lägger jag till 1,5 cm 
sömsmån. Blir den för liten finns det tyg så att 
det går att göra den lite större. Fickan kör jag 1 
cm på för den är jag inte osäker på.



Mitt fram mot vikt kant precis som på kjolen fram och mitt bak får 2 cm 
sömsmån. Dessa små delar heter infodringar och ska sitta på insidan av 
kjolens midja. Samma sömsmån som på kjolens delar alltså.

Remsan som blir över viker jag på 
mitten och lägger ut de små 
bitarna som är kvar.

MEN! Jag ändrar mig! Det får bli det 
blommiga tyget som håller ihop det 
lite stretchiga tyget i kjolen.

Sömsmån i nederkanten behövs inte.



Bästa tipset!
Klipp ett foder till fickan som 
är mindre, 
vik bort i vikningslinjen på 
fickmönstret.



Alla delar klara!



Markera sprundslutet 
med ett hack i kanten. 
Ett LITET...

Markera insnittet. Antingen med sporre och kalkerpapper eller med 
två hack i kanten och en nål i spetsen

Vik sedan upp och rita 
en prick på avigsidan 
vid nålen.



Här är alla 
kjoldelarnas insnitt 
nålade.

Var noga 
så du nålar 
precis i 
dina 
markeringa
r.

Se på filmen hur du ska sy. Fortsätt ända 
ut i spetsen, utanför tyget.



Sy sicksack PÅ alla ytterkanter runt kjolens 
delar. Stadkanten behöver inte sicksackas, den 
kan inte fransa upp sig.



Nåla ihop mitt bak-sömmen. Du ska sy med vanlig 
raksöm från nederkanten och upp till det lilla hack du 
klippt (sprundmarkering).

När du kommer 
till hacket ska du 
backa ett par 
stygn (fästa 
tråden) och 
sedan ändra 
stygnlängden på 
maskinen till 
max. Sy så hela 
vägen upp. Fäst 
inte tråden.

Sy 2 cm in från 
kanten. Använd 
linjerna på 
stygnplåten.



Pressa isär sömsmånerna noga, både 
från avigsidan och från rätsidan.

Välj en lagom lång blixtlås och lägg den 
2 cm från kanten i midjan. (Sömsmån 1,5 
cm + 0,5 cm extra plats för låset.)



Nåla fast blixtlåset upp och ner på kjolens 
avigsida. Sätt nålarna varannan från 
vänster, varannan från höger så är det 
lättare att få kedjan rak på sömmen.

Sy för hand med 
långa stygn (tråckla). 
Försök att hitta en 
linje på blixtlåset att 
följa så att du syr så 
rakt som möjligt.



Sy med raksöm från rätsidan. Byt till blixtlåspressarfot och låt 
kanten på den följa mitten på kjolen = sömmen mitt bak.
Sy hela vägen längs ena sidan, vänd, sy två stygn och sy upp 
längs andra sidan. Var noga så att du inte syr på något hårt när du 
syr över sömmen längst ner där du vänder.

Börja sy en bit ner, 
nedanför låsklumpen.



Pilla bort den 
maskinsydda 
tråckelsömmen.

Dra ner låsklumpen 
och sy fast den sista 
biten av blixtlåset 
längst upp.



Plocka bort den 
handsydda 
tråckelsömmen 
och blixtlåset är 
klart!



Dags att sy fickan!

Lägg bitarna på varandra räta mot räta och 
nåla ihop längst upp. Du ska sy längs 
kanten men lämna 4 cm öppet på mitten. 



Stryk så att 
sömsmånen pekar ner 
mot ytterfickans 
avigsida.



Nåla nu så att fickans andra kanter 
stämmer med varandra.



Klipp ner 
sömsmånern
a till hälften, 
vräng och 
peta ut 
hörnen. 
Pressa.



Sy en eller två stickningar i 
ovankanten av fickan, så stänger 
du samtidigt hålet du vrängt 
igenom.



Mät ut med 
hjälp av 
mönstret var 
fickan ska 
sitta. Nåla så 
att du vet var 
hörnen är, 
placera fickan, 
prova framför 
spegeln och 
ändra om du 
vill.



Sy fast fickan med en stickning ute i kanten. Sy 
en extra förstärkning längst upp på båda sidor. 
Titta på dina jeans hur de är sydda just där.



Nåla och sy ihop 
sidsömmarna. 
Pressa isär 
sömsmånerna.



Nu är det dags att prova kjolen och se om den 
passar. Min var för stor så jag gör ett par extra 
insnitt jämnt fördelade runt midjan och syr in 
sidsömmen lite vid midjan.

Provar igen!

Jag sydde in sidsömmen, alltså 
måste jag sprätta bort den 
yttersta sömmen så att det går att 
pressa isär sömsmånerna.



Sy ihop infodringens sidsömmar. Var noga så 
de passar mot midjan på kjolen, särskilt om du 
som jag sytt in den.



Sy sicksack längst 
ner på infodringens 
kant så att den inte 
kan fransa sig.

Nåla fast 
infodringen i 
kjolens överkant. 
Var noga med att 
få sömmarna i 
sidan att mötas 
och att det sticker 
ut 2 cm sömsmån 
mitt bak.



Pressa först infodringen uppåt, vik 
sedan in mot rätsidan så att 
infodringen inte syns. Den ska ligga 
någon millimeter nedanför kanten på 
insidan. Detta kallas för att "rätsidan 
ska råda"

Vik också in de 2 cm mitt bak så att de ligger en liten bit in på 
blixtlåsbandet. Sy fast allt med en stickning längs ovankanten och ner 
längs blixtlåset ca 5 cm så att infodringen fastnar.

Beroende på hur du vill att din kjol ska se ut kan du sy en stickning till 
från rätsidan ca 4 cm ner från kanten för att ytterligare fästa infodringen. 
Annars kan du sy fast i sömsmånerna för hand från avigsidan.


