
Tutorial Stonecrop tank top

Tygrekommendation: Jersey, med minst 60% stretch. 
Sys med overlock och cover, eller trestregs-zick-zack och tvillingnål. 
För storlekstabell, klicka på storlekstabell.

Storlek:   74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164      
Cm:         35  37  39   41  43   45   47   49    51     53   55    57    59    61    63   65
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Stonecrop tank top

1

Kortfattad genomgång: 
- Klipp ut alla delar, markera passmärken 
- Sy ihop sidopaneler med mittenpanelen 
- Sy ihop ena axelsömmen 
- Sy kantband runt ena armhålet och halshålet 

- Sy ihop den andra axelsömmen
- Sy kantband runt andra armhålet
- Sy sidsömmar
- Fålla linnet nedtill

Tygåtgång  (beräknat på 150cm brett tyg):                                           Mudd ca 5cm

Skriv ut mönstret. Använd lagerfunktionen för att inkludera eller exkludera sömsmånen på 7 mm, fåll 2,5 cm. 
Se vår YouTube video, där vi visar hur du nyttjar de olika lagren samt vilka inställningar du ska använda när 
du skriver ut HÄR.

Utskriftsöversikt

Barn

Om du vill sy ett linne med en enkel framsida utan några design-skärningar, så ta 
bara bort sömsmånen vid de linjerna och sätt ihop delarna till ett enda.

https://www.youtube.com/channel/UCn4wv2d2izHnTBmIyGBh19g


Klipp ut alla delar, och markera ut alla 
passmärken med hjälp av penna, nålar 
eller klipp små jack i sömsmånen.
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x1 Halsmudd 
x2 Armhålsmudd 
x2 Sidopaneler fram
 

x1  Mitten panel fram
1x Bakstycke

Jag använder en kantbandare för 
stickade tyger, så jag klipper endast ut en 
enda lång muddremsa.  
Om du syr kantband manuellt, så följ 
tutorialen för hur du syr kantband
några sidor längre ner :) 

2

Börja med att nåla sidopanelerna mot mittpanelen, räta mot räta.  
Placera den första nålen vid passmärket.

3

Första nålen här!



Sy nu ihop ena av axelsömmarna. 
(Om du syr kantband manuellt, så ska du sy ihop båda axelsömmar samt sidsömmarna på en gång).
Räta mot räta. 

5

Och sy ihop dom. 4
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Sy kantband runt ena armhålet samt runt halshålet.

Sy ihop den andra axelsömmen. 

6

7
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Sy kantband runt det andra armhålet. 8

Nu behöver vi fästa trådarna. Jag använder en fästnål för att dra igenom trådarna genom sömsmånen. 9

1

2
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Sedan syr jag ner sömsmånen med rakstygn, mot bakstycket.10

Nåla ihop fram -och bakstycket, räta mot räta.11
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Och sy ihop sidsömmarna. 
Sen kan du fästa och sticka ner sömsmånen lika som på axelsömmen.

12

Nu ska vi öka mataren på pressarfoten, välj ett högre nummer än normalt och sy hela vägen runt längst ner på linnet. 
Det här gör vi för att när man syr en kurvad fåll, så ökar omkretsen ju längre ner du kommer. Tänk på det som en cirkel 
(cirkel kjolar kan vara ganska frustrerande att sy, eller hur? ;) ) vi behöver göra det här för att minska omkretsen längst 
ner på linnet, och undvika att det bildas fula veck och rynkor. 
Det finns olika sätt att fålla en kurva, det här är ett sätt. I tutorialen för tunikan visar jag ett annat sätt :) 

13
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Mät och nåla fållen noggrant.14

Och pressa! Det är ännu mer viktigt att pressa när du ska sy en kurvad fåll, för att åstadkomma ett snyggt resultat. 
Så fram med järnet! ^^

15
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Sy fållen med en täcksöm, till exempel med en tvillingnål om du använder en vanlig hushållsmaskin.16

Färdig! :D 





Tutorial: Sy kantband

1

Att sy kantbandAtt sy kantband  
som finish på råa kanter ger ett snyggt  och professionellt resultat. som finish på råa kanter ger ett snyggt  och professionellt resultat. 
Men det är inte alltid så enkelt att få till det. Det kan bli vågigt, Men det är inte alltid så enkelt att få till det. Det kan bli vågigt, 
uttöjt, och därmed ett för stort halshål till exempel. Eller tvärt om, uttöjt, och därmed ett för stort halshål till exempel. Eller tvärt om, 
för tajt och ihopdraget.för tajt och ihopdraget.
Så därför får du här mina bästa tips för att lyckas med att sy Så därför får du här mina bästa tips för att lyckas med att sy 
kantband manuellt, alltså utan bandkantare.  kantband manuellt, alltså utan bandkantare.  
I det här exemplet kommer jag visa hur du syr en halsringning, men principen är densamma vart än på plagget du ska sy kantband. I det här exemplet kommer jag visa hur du syr en halsringning, men principen är densamma vart än på plagget du ska sy kantband. 
Generellt sett bör kantbandets längd vara 75-80% av omkretsen på halshålet, lite beroende på vilken typ av tyg du använder och Generellt sett bör kantbandets längd vara 75-80% av omkretsen på halshålet, lite beroende på vilken typ av tyg du använder och 
vilken procent stretch tyget innehåller. I det här fallet gjorde jag mudden 75% av omkretsen.  vilken procent stretch tyget innehåller. I det här fallet gjorde jag mudden 75% av omkretsen.  
Bandet klipps vågrätt, och inte parallellt med trådraken, som du gör med vävda tyger.Bandet klipps vågrätt, och inte parallellt med trådraken, som du gör med vävda tyger.

Här är de delar jag kommer att använda. Här är de delar jag kommer att använda. 
Det är ett framstycke och ett bakstycke av en tröja, samt ett muddband som är ca 4cm högt (och längden är 75% av Det är ett framstycke och ett bakstycke av en tröja, samt ett muddband som är ca 4cm högt (och längden är 75% av 
halsöppningens omkrets), beroende på hur brett du vill att bandet ska bli. När du bestämmer bredden, kan du beräkna det genom halsöppningens omkrets), beroende på hur brett du vill att bandet ska bli. När du bestämmer bredden, kan du beräkna det genom 
att ta bredden x 3 + sömsmånen som klipps bort.  I mitt fall 1x3 = 3cm+1cm = 4cm.att ta bredden x 3 + sömsmånen som klipps bort.  I mitt fall 1x3 = 3cm+1cm = 4cm.
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2 Jag börjar med att sy ihop axelsömmarna och bandets kortsidor.Jag börjar med att sy ihop axelsömmarna och bandets kortsidor.

3 Sedan delar jag in bandet och halshålet i 4 delar, och markerar. Sömmen på bandet agerar en av markeringarna och Sedan delar jag in bandet och halshålet i 4 delar, och markerar. Sömmen på bandet agerar en av markeringarna och 
kommer sitta mitt bak i nacken på tröjan, så du kan enkelt vika bandet på hälften för att få motsvarande markering, och kommer sitta mitt bak i nacken på tröjan, så du kan enkelt vika bandet på hälften för att få motsvarande markering, och 
sedan lägga mittensömmarna mot varandra för att få fram sidomarkeringarna. Då har du 3 ritade markeringar och en sedan lägga mittensömmarna mot varandra för att få fram sidomarkeringarna. Då har du 3 ritade markeringar och en 
mitt bak-markering. Gör likadant på halshålet. mitt bak-markering. Gör likadant på halshålet. 
Jag valde att markera på båda sidor av bandet, eftersom det kommer vikas på hälften senare. Det kan vara hjälpsamt för Jag valde att markera på båda sidor av bandet, eftersom det kommer vikas på hälften senare. Det kan vara hjälpsamt för 
att undvika att dra i bandet snett senare. att undvika att dra i bandet snett senare. 
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4 Här börjar jag med att passa ihop mitt bak-markeringarna. Nåla ihop dem (eller använd clips), räta mot räta.Här börjar jag med att passa ihop mitt bak-markeringarna. Nåla ihop dem (eller använd clips), räta mot räta.

5 Och sedan likadant på motsvarande sida (mitt fram).Och sedan likadant på motsvarande sida (mitt fram).
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6 Nu passar jag ihop sidomarkeringarna, och nålar ihop dom.Nu passar jag ihop sidomarkeringarna, och nålar ihop dom.

7 Nu drar jag ut tyget mellan varje nål/clip, så att mudden blir lika lång som tyget på tröjans hals, och fäster en nål/clip precis Nu drar jag ut tyget mellan varje nål/clip, så att mudden blir lika lång som tyget på tröjans hals, och fäster en nål/clip precis 
i mitten av dem.i mitten av dem.
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8 Sedan syr jag runt halshålet, medans jag hela tiden drar i mudden för att fördela tyget jämnt. Du ska inte dra ut tröjans tyg, Sedan syr jag runt halshålet, medans jag hela tiden drar i mudden för att fördela tyget jämnt. Du ska inte dra ut tröjans tyg, 
enbart mudden! Här bestäms den färdiga bredden av bandet, jag sydde ca 1cm in.enbart mudden! Här bestäms den färdiga bredden av bandet, jag sydde ca 1cm in.

9 Vänd rätt bandet.Vänd rätt bandet.
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10 Sedan viker jag in bandet mot insidan av tröjan, och nålar fast det. Fortsätt runt hela halsen. Sedan viker jag in bandet mot insidan av tröjan, och nålar fast det. Fortsätt runt hela halsen. 
Tänk på att sömsmånen ska ligga inuti vikningen!Tänk på att sömsmånen ska ligga inuti vikningen!

11 Sy runt halsen hela vägen, med till exempel en tvillingnål om du använder en vanlig hushållsmaskin, eller en täcksöm med Sy runt halsen hela vägen, med till exempel en tvillingnål om du använder en vanlig hushållsmaskin, eller en täcksöm med 
covermaskin. Sy nära innerkanten på bandet, bara någon millimeter från skarven.covermaskin. Sy nära innerkanten på bandet, bara någon millimeter från skarven.
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12 Klipp försiktigt rent överflödigt tyg runt halsen, så nära som du kan. Men som sagt, var försiktig, för det är lätt hänt att Klipp försiktigt rent överflödigt tyg runt halsen, så nära som du kan. Men som sagt, var försiktig, för det är lätt hänt att 
råka klippa sönder tröjan! :)råka klippa sönder tröjan! :)

Och sen är det färdigt! :)Och sen är det färdigt! :)
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