
MW patterns Tutorial Windflower dress

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

Tygåtgång, cm (beräknat på 150cm brett tyg):                                          Mudd alla storlekar, 22cm
Storlek:                   32      34      36      38      40      42      44      46      48      50       52      54       
Lång ärm+luva      200   200   205   205    210    240   255    290   300   310     320    330
Ärmlös+luva           175     175     180    185      190    240   225    225    240   250    260    270
Lång ärm+krage   200   200   205   205    210    265    265    285   300    315     325    340
Ärmlös+krage        175     180     180    185      190    240   240    255   275    295     305    315
 

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
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Windflower dress
Women’s version

1

Kortfattad genomgång: 
-Klipp ut alla delar, markera passmärken 
-Sy insnitt 
-Sy på ärmar på fram -och bakstycke 
-Sy ihop sidsömmar 
-Sy fickan (eller fickorna) 

-Sy sidsömmar på kjolen 
-Fålla 
-Sy ihop överdel med underdel 
-Sy fast kragen eller luvan 
-Sy fast ärmmuddar

Utskriftsöversikt



Klipp ut alla delar, och markera ut alla 
passmärken med hjälp av penna, nålar 
eller klipp små jack i sömsmånen.

2
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3

x2 Kragar 
x2 Ärmar 
x2 Ärmmuddar
x1 Framstycke liv 
1x Bakstycke liv

x2 Framkjolar 
x2 Fickor (eller 4, beroende på vilket alternativ du väljer) 
x1 Bakkjol

Alternativet för insnitt i svanken passar bra till dig som har mycket svank. 
För att sy insnitten behöver du rita av linjen för insnitt,  och då kan det vara bra att använda markeringspapper och en 
sporre att markera med. 
Här kan du också välja att dela bakstyckena i två delar, för att få samma effekt som med insnitt. 
Om du vill dela bakstyckena, använd linjen för insnitt, och kom ihåg att lägga till sömsmån.
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4

5

Sy insnittet uppifrån och ner ”ut i intet”.

Sy nu fast ärmarna mot bakstycket.  
Placera delarna räta mot räta, lägg den högsta delen på ärmen mot bakstycket, och sy. 
Upprepa på båda sidor.A B

C D
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6 Sy nu ihop ärmarna, räta mot räta, mot framstycket.

A B

C

7 Placera sedan fram -och bakstyckena mot varandra, räta mot räta, och sy sidsömmarna. 
Vänd sedan plagget med rätsidan utåt.
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8 Placera fickpåsen räta mot räta, mot framstycket av kjolen, och sy ihop dem vid ficköppningen.

9 Pressa och sy ner sömsmånen med en stickning från rätsidan.
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10 Vänd rätt fickan, med avigsidorna på fickan och kjolen mot varandra.  
Placera sedan andra fickdelen ovanpå den fastsydda, räta mot räta, nåla ihop dem, och sy hela den kurvade vägen.

Vänd sedan rätt fickan och nåla den på plats.

A B

C D
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11 Nu ska vi sy ihop kjoldelarna. 
Placera ena framkjolen räta mot räta, mot bakkjolen, och sy sidosömmen. 
Repetera med andra kjolvåden.

A B

C D



©MW patterns 2019

12 Dags att fålla! 
Vi börjar med hörnen. Placera den vinklade fållen på hörnen räta mot räta, och sy ihop. Upprepa på alla fyra hörn. 
(Obs detta förutsätter att du skrivit ut tillhörande sömsmån, men det går att göra likadant själv också).

A B

C D



13 Pressa fållen ordentligt.  
Detta är viktigt för att få en snygg fåll, utan att pressa kommer fållen att bli vågig och ojämn. 
 
Sy sedan fast fållen med en täcksöm.

A B

14 Placera nu livets bakstycke, räta mot räta, mot bak på kjolen. 
Sedan viker du över ena kjolvåden (den som du vill ha utåt/överst när den rät rättvänd) ovanpå kjolen bak.  
Passa markeringar. 
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C

Och så viker du över andra kjolvåden på samma sätt. Sy runt hela vägen, och vänd sedan rätt plagget. 

D

A

15 Nu är det dags att sy kragen. 
Placera delarna räta mot räta, och sy långsidan på toppen. 

B
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16 Vik ut kragen platt, för att sedan vika ihop den på mitten igen, men nu vågrätt från vänster till höger, och räta mot 
räta. 
Sy nu ihop långsidan.

A B

17 Vänd rätt kragen, och stoppa ner den i halshålet, räta mot räta. 
Passa ihop mitt fram och mitt bak, och nåla.

A B
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Nåla resten av kragen, och sy runt hela halsen.

C D

18 Vik ärmmuddarna och sy långsidan.  
Vik sedan avigsidan mot avigsidan på mudden.

CA B D
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19 Placera muddarna inuti ärmen, räta mot räta, fördela mudden jämnt och sy runt.

A B

Vänd rätt plagget, sedan är du färdig!
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20 Till denna version behöver du:      x2 Muddband till ärmhål      x1 Liv bak                                       x1 Kjolvåd bak 
                                                     x2 Kjolvåder fram               x1 Muddband till ficka (eller två)    x2 Foder luva 
                                                     x1 Liv fram                           x1 Fickpåse (eller två)                      x2 Yttertyg luva 

Luva och ärmlös version! 

21 Markera öljettplaceringen på avigsidan, av luvans yttertyg.
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21 Som förstärkning till öljetterna använder jag ett vävt mellanlägg, som är belagt med klister på ena sidan. 
Har du inget sådant, går det bra att använda bitar av vävt bomullstyg som du limmar fast med textillim.

Stryk eller limma fast fyrkanterna 
ovanpå din markering.

22 Sätt fast öljetterna enligt tillverkarens anvisningar.
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23 Placera luvornas rätsida mot rätsida, fodertyg mot fodertyg och yttertyg mot yttertyg. 
Sy ihop de rundade sidorna.

A

B

24 Om du inte vill ha snören som går hela vägen runt, så kan du göra så här och knyta en knut på bandet på avigsidan, 
och endast använda snörningen som utsmyckning. 
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25 Vänd ena luvan med rätsidan utåt. Stoppa sedan i den ena luvan inuti den andra, räta mot räta. 
Sy sedan ihop dem vid öppningen.

Vänd nu rätt luvan.



26 Placera bakstycket, räta mot räta, mot mitt bak på luvan. 
Passa markeringar, och sy ihop dem.

27 Överlappa nu luvans framändar, passa markeringar, och nåla. 
Sedan nålar du fast framstycket, räta mot räta, mot luvans framsida.
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A B
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28

Sy fast framstycket med luvan.

C D

Vik kantbandet på mitten, och nåla fast det runt ärmhålet, jämnt fördelat. 
Sy sedan fast det. Repetera på båda sidor.

A C

B



29 Lägg framstycke och bakstycke, räta mot räta, och sy ihop sidsömmarna. 
(Steg 28 och 29 kan du självklart sy tvärt om också, och sy sidsömmarna först och sedan mudden, likt steg 18 och 19)
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30 Placera fickpåsen på baksidan av kjolen, fickpåsens rätsida mot kjolens avigsida. 
Passa in passmärken, och limma fast fickan med lite textillim för att hålla den på plats under sömnaden. 
Sedan syr du en täcksöm från avigsidan.

31 Nåla fast kantbandet jämnt fördelat mot ficköppningen, och sy fast den.



Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #mwwindflowerdress 
Har du frågor eller vill du ha inspiration? 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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Vänd rätt fickan. Härifrån fortsätter du från steg 11.




