
Tutorial  

Childhood memories - Flounce dress

Tygåtgång:

Storlek:                                   80   86  92  98  104  110  116  122 
Jersey (EXKL volang), cm:  50   50  55  60   60     65    70    70

Ungefärlig volanglängd, cm:

Storlek:       80        86         92          98        104         110     116      122 
understa: 9x110  9x120 10x130 10x140 10x150 10x160 11x170 11x180
 Översta:   8x110  8x120   9x130   9x140  9x150   9x160  10x170  10x180

Jag adderar ej sömsmån på volangen.
Mudd eller annat tyg för kantband behövs några cm, beroende på 
vilken bredd och längd du behöver.



Utskriftsöversikt



Snabb genomgång/moment:

1. Klipp ut alla delar 
2. Sy ihop ena axelsömmen 
3. Bandkanta halsen och ärmhålet vid axeln du sytt ihop
4. Sy ihop andra axelsömmen
5. bandkanta andra ärmhålet
6. Sy ihop ena sidosömmen
7. Sy rullfåll (om du valt att göra det) på nedersidan av nedersta         
volangen, och på både över -och undersida på övre volangen
8. Sy i en rynktråd ca 5 mm in på översidan av undre volangen, dra för-
siktigt i undertråden tills volangen är samma bredd som klänningen. 
Fördela rynkorna jämnt
9. Sy två rynktrådar på den övre volangen. Dra försiktigt i understrå-
darna till samma bredd som klänningen
10. Sy fast undre volangen, räta mot räta, mot klänningen
11. Sy fast övre volangen ca 2 cm ovanför den undre (mätt från söm till 
söm) 
12. Sy ihop andra sidosömmen, fäst eventuella trådar

1. Klipp ut alla delar

1x Framstycke
1x Bakstycke
1x Undre volang
1x övre volang (om du valt 
att sy den) 
 
+kantband
Om du syr kantband       
”manuellt”, räkna längden på 
ca 75-80% av omkretsen



2. Sy ihop ena axelsömmen

3. Bandkanta halsen och ärmhålet vid axeln du sytt ihop

4. Sy ihop andra axelsömmen

5. Bandkanta andra ärmhålet



6. Sy ihop ena sidosömmen. 
    Nu ser det ut så här:



7. Sy rullfåll (om du valt att sy rullfåll, här kan du annars välja att 
overlocka kanten, lämna den rå eller vad du föredrar) på nedre delen 
av undre volangen, och på båda sidor av övre volangen om du valt att 
sy den

8. Sy i en rynktråd ca 5 mm in på översidan av undre volangen, knyt 
ihop trådarna på ena sidan och dra försiktigt i undertråden från andra 
sidan tills volangen är samma bredd som klänningen. Fördela rynkor-
na jämnt. Rynktråd sys med lång stygnlängd ca 4-4,5

Stygnlängd



10. Nåla och sy fast undre volangen, räta mot räta, mot klänningen

9. Sy två rynktrådar på den övre volangen, första ca 0,5-1 cm från kan-
ten, och andra lika brett ifrån den första. Dra försiktigt i understrådarna 
till samma bredd som klänningen



11. Nåla och sy fast övre volangen ca 2 cm ovanför den undre (mätt 
från söm till söm), eller där du tycker att den sitter snyggt.
(Om du valt att bara sy nedre volangen, borste då från detta moment)

Sy en söm, helst en stretchig t 
ex sick sack eller raksöm med 
täcksömsmaskin, mitt emellan 
de två rynktrådarna. 
När du är klar drar du för-
siktigt ur undertrådarna från 
rynktrådarna för att avlägsna 
dem. (jag valde att behålla 
dem på denna då jag tyckte att 
det var fint)



11. Sy ihop andra sidosömmen, fäst eventuella trådar

Pressa plagget för en professionell finish.
Färdigt! 



Gå med i MW patterns facebook-grupp för att få hjälp med eventuella 
frågor, inspireras av andra eller dela med dig av din sömnad! 
 
MW Patterns - Sew and tell

Gilla oss på facebook och instagram för att bli uppdaterad om det     
senaste och se när nya mönster släpps!

Facebook - MW Crafts
Instagram - mwcrafts (hashtagga gärna #mwcrafts eller #mwpatterns 
under dina alster)
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