
MW patterns TUTORIAL: Criss cross beanie

Tygrekommendation: Jersey med ca 5% stretch 
Sys med overlock eller trestregs-zick-zack

Tygåtgång: (beräknat på 150 cm brett tyg)

Storlek: 
cm:

Längd på band omkring 1 meter - 1,5 meter 
Valfritt typ av band!

Antal öljetter 8-12 st, storlek 5-8mm 
Om du önskar sy en mössa utan veck behöver du dubbla tygåtgången

Criss cross beanie
En cool mössa med veck och snörning

Välj modell - om du vill ha en längre mer baggy mössa eller kortare och mer 
normal passform. Du kan välja att skriva ut enbart en storlek, några eller alla. 
Använd lagerfunktionen för att välja storlek, och inkludera eller exkludera 
sömsmånen om 7 mm.

121
Klipp ut alla delar, och markera ut alla insnitt och passmärken 
med hjälp av penna, nålar eller klipp små jack i sömsmånen 
 
1x Mönsterdel med veck (för framsida) 
3x Mönsterdel utan veck (för foder och baksida)
 
Önskar du tvåfärgad framsida, följ den illustrerade 
beskrivningen.
Önskar du sy en enkel mössa utan veck, följ steg 1-2, 7 och 
10-12 
 

Märk ut alla insnitt och märken för vecken på avigsidan. Du kan även märka ut 
sömsmånen om du behöver.
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TIPS!

För att markera ut 
insnitt och 

passmärken, kan du 
till exempel göra hål i 

mönstret och mar-
kera med en penna, 

eller använda 
markeringpapper och 

en sporre. 
Jag sporr-

markerade.

Markera med penna

sporrmarkera

resultat



5

Vik ihop vecken, de korta pass-
märkena ska matcha mot varan-
dra.
Lägg den platt och pressa.

Notera
Att du kan behöva mellanlägg 
för öljetterna. Jag har inte använt 
mellanlägg, men följ tillverkarens 
instruktioner (som kan skilja sig 
åt).

6

3

4 Vik vecket inåt mot mössan, 
mät vecket till 2 cm över 
hela längden, 
därefter pressa med ånga. 
Nåla gärna därefter så 
vecket håller sig på plats.

Repetera steg 3-4 för andra 
vecket.

Välj en söm, du kan t ex 
använda en dekorsöm eller 
någon annan elastisk söm. Sy 
fast vecken från rät -eller 
avigsidan (beroende på vilken 
söm du väljer). Du kan markera 
ut var du ska sy om du känner 
dig osäker. 

Färdigt
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7 Sy alla insnitt. Vik dem på mitten 
med mittlinjen i toppen, 
sy sedan från toppen och följ 
markeringen ”ut i intet”. 
 
Jag använde vanliga symaskinen för 
att få mer kontroll över stygnen, men 
du kan även sy med overlock.

Nålat insnitt

Färdigt insnitt

8 Markera ut var öljetterna ska sitta. Jag använ-
de ett mätverktyg (kallas på engelska expan-
dable sewing gauge, även väldigt praktisk när 
man ska sätta tryckknappar)
 
Var noga med att inte sätta dem för nära 
kanten eftersom det kan bli svårt att sy ihop 
mössan då! 
Jag syr storlek 52 och 
använder 5 öljetter per sida, totalt 10 st i storlek 
5mm. 
 
Sätt därefter i öljetterna, enligt tillverkarens 
rekommendation. 

9 Trä i bandet så som du önskar. Jag har gjort enligt 
bilden på de flesta jag har gjort. Jag har sedan 
sytt fast bandets ändar högst upp ihop med söm-
men, men OBSERVERA att det kan vara smartast 
att placera bandet i efterhand beroende på hur du 
vill att det ska sitta, samt förebygga att bandet blir 
för slappt när mössan väl sitter på.  
 
Vissa har även föredragit att använda stretchiga 
band, t ex remsor av jersey, för att kunna dra åt 
mössan baktill efteråt.
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10
Placera alla mössdelar 
räta mot räta och sy 
nederkanten.

11

1 2

Placera de två mössdelarna 
räta mot räta och sy runtom, 
men lämna ett vändhål för 
att kunna vända rätt mössan 
igen

12 Vänd rätt mössan och 
sy igen vändhålet.

Vänd rätt din mössa. Färdig!

Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #crisscrossbeanie 
Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
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Adobe Acrobat Reader
Hur du använder lager för att välja vilka storlekar du vill 
skriva ut / How to use layers to print the sizes you want

När du skrivit ut,

When printed, it shall

Tejpa/limma ihop arken / assembling

Så här är ihopsättningen uppbyggd:
this is how the assembling is built:

1A    1B    1C    1D   1E    1F
2A...
3A...
4A...
5A...
6A...
7A...

Kanten på ditt papper ska matcha ihop med 
linjen på motsatta pappret. För ihop 1B med 

1B osv..
The edge of your paper should match the line 

on the opposite paper. Combine 1B with 1B 
etc ..
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Sy en enkel mössa utan veck 
How to sew a regular beanie without pleats

Använd endast del 1 av ”vanlig” mössa, eller endast del 1 av ”baggy” mössa.
Use only piece 1 out of the regular beanie, or only piece 1 out of the slouchy beanie

Mot vikt kant Fabric fold

1. Placera mönsterdelen 
mot vikt kant

x 2 x 2

2. Klipp ut två spegel-
vända bitar

1. Place the pattern piece 
towards folded fabric

2. Cut two mirrored pieces

Sedan följer du stegen i beskrivningen (tutorialen) som börjar efter att man sytt vecken
And then you follow the steps in the tutorial that begins after the pleats are sewn



Hur man syr ett Criss cross beanie framstycke med två olika tyger
How to sew the front piece of criss cross beanie with two di�erent fabrics

Klipp ditt mönster så här:
(du ska klippa de linjer där vecken 

börjar längst in)
Cut your pattern piece like this:
(cut the lines where the pleats 

begins from the middle)

Nu har du 3 bitar
Now you got 3 pieces

Lägg till sömsmån. Svarta streckade 
linjer representerar den ursprungliga 
sömsmånen och den röda är den du 

behöver lägga till.
Add seam allowance. Black dashed 

lines represents the earlier seam 
allowance, the red represents the 

one you need to add.

Skär ut delarna, och sy sedan ihop dem.
Nu kan du återgå till huvudbeskrivningen :)

Cut all 3 pieces, then sew them together
Now you can follow the full tutorial again :)

©MW patterns Marika Kvarnström 2018


	MW tutorial criss cross beanie SVENSKA.
	Använda lager-01
	using layers-01
	Assembling
	sew a beanie without pleats.sy enkel mössa utan veck
	How to make a 2 colored front piece CRISS CROSS BEANIE

