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Tutorial No Limit Dress

Tygrekommendation: Jersey, med ca 60% stretch och mudd för kantband. 
Sys med overlock och covermaskin, eller trestregs-sicksack och tvillingnål. 
 
Cirka guide för att välja längd på kjolen, från kortaste (1) till längsta alternativet (4), baserat 
på en person som är 170cm lång.
 

 

Anledningen till att kjollängden inte är graderad, är för att erbjuda fler längder att välja mellan, men utan att 
göra mönstret rörigt med för många linjer.

No Limit Dress 
Vuxen
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Notera att detta är en interaktiv PDF, vilket betyder att du kan klicka på de blå länkarna och låta dem guida dig.

Storlek 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Helcirkelkjol 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Halvcirkelkjol 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Rynkad kjol 75 75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Linne-överdel 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46
Överdel för ärm 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46
Lång puffärm 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kort puffärm 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30
Lång ärm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Kort ärm 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25
Fickor 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Kantband 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

längd 1 längd 2 längd 3 längd 4
32-42 ovanför knä knälång nedanför knä vid vaden
44-48 mitten av låret ovanför knä knälång nedanför knä
50-56 övre del av låret mitten av låtet ovanför knä knälång

Tygåtgång i cm (beräknat på 150 cm brett tyg). Du kan fritt kombinera olika överdelar, ärmar och kjolar! 
Observera att om du önskar längsta längden på helcirkelkjol, så krävs en tygbredd på 175cm.
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Innehållsförteckning:

Sida 2   Storlekstabell 
Sida 3   Utskriftsöversikt 
Sida 7   Användning av framilonband 
Sida 8   Olika sätt att sy en helcirkelkjol
Sida 9   Vanlig ärm 
Sida 19 Puffärm
Sida 30 Halvcirkelkjol/helcirkelkjol
Sida 34 Linne-överdel 
Sida 40 Rynkad kjol
Sida 47 Sy kantband 
Sida 54 Fickor i sidsöm

• Klipp ut alla delar, och markera ut passmärken
• Sy axelsömmarna
• Sy kantband
• Sy ärmar 
 
 

Kortfattad genomgång (generell för alla alternativ):

• Sy fickor
• Sy sidsömmar
• Fålla ärmar
• Fålla kjolen
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Skriv ut mönstret. Använd lagerfunktionen för att inkludera eller 
exkludera sömsmånen på 7 mm och fåll 2 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

Beskrivningar för hur du använder lager, hur du nyttjar 
valbara sömsmånen, tejpar/limmar ihop pappren efter 
utskrift med mera, finner du på vår hemsida under
Tutorials - Övriga.

Filen med namnet ” MW NLD Top bodice+sleeves Adult” 
(MW No limit dress överdel för ärm+ärmar, vuxen)

Filen med namnet ”MW NLD Pocket Adult” 
(MW No limit dress Ficka, vuxen)

https://www.youtube.com/channel/UCn4wv2d2izHnTBmIyGBh19g
https://www.mwpatterns.se/kategori/tutorials/ovriga/
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Filen med namnet ”MW NLD Tank top Adult” 
(MW No limit dress Linne-överdel, vuxen)

Filen med namnet ”MW NLD Full circle skirt Adult” 
(MW No limit dress Helcirkelkjol, vuxen)
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Filen med namnet ”MW NLD Gathered skirt Adult” 
(MW No limit dress Rynkad kjol, vuxen)

Filen med namnet ”MW NLD Half circle skirt Adult” 
(MW No limit dress Halvcirkelkjol, vuxen)
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Filen med namnet ”MW No limit dress A0 print shop” 
Innehåller 2 st A0 sidor. Om du ska trycka upp mönstret hos tryckeri så kan du be dem att trycka ett ark på båda 
sidor, istället för på två olika ark. Kom ihåg att du också kan släcka lager, med andra ord, ta bort de storlekar eller 

sömsmåner du inte önskar ha med på ditt tryckta mönster. Fråga tryckeriet om de kan göra det åt dig, för du kommer 
inte kunna radera lager från filen och spara den på nytt, eftersom den är skyddad från att redigeras eller kopieras. 

Tryckeriet får inte spara en kopia av mönsterfilen. 
För mer information kring hur du nyttjar lagren, besök vår hemsida och klicka på ”Tutorials - övriga” eller besök vår 

YouTube kanal MW patterns.

Filen med namnet ”MW No limit dress Projector file” 
(notera: att alla projektor-filer antingen är 100% A0 storlek, eller så är de A0 storlek på höjden endast = 1189mm)
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Tips!

När du syr ett plagg med ett tyg som har ”dålig återhämtning”, eller som i det 
här fallet kanske består av en helcirkelkjol som kan tynga ner hela plagget, så 
kan du använda framilonband (genomskinligt resårband) för att stärka upp 
sömmarna och hjälpa till att behålla formen på kläderna! 
 
Du vet de där (oftast ganska störiga) banden som brukar sitta på till exempel 
överdelar för att enklare kunna hänga upp plagget på galgor? Det är just 
sådana band, och dessa kan du återbruka om du valt att klippa bort dem! 
Bra va? :) 
 
Dessa band kan ha många funktioner, men det är bland annat vanligt att de 
sys in i axelsömmar eller midjan. 
För No limit klänningar skulle jag rekommendera att sy in band i: 
-Axelsömmarna 
-Sidsömmarna på överdelen/livet 
-Eventuellt i midjesömmen 
 
Så hur gör man då när man ska sy in dem? 
Du lägger helt enkelt bara till dem inuti eller utanpå 
sömsmånen och syr sedan som vanligt (med overlock, 
om du använder en vanlig hushållsmaskin så kan du 
behöva sy två gånger)! 
Dra inte i bandet, utan låt det bara följa med, sen är det klart! :)
Detta är inget måste, men extra bra att använda om du tänkt ha 
fickorna fyllda ;)

©MW patterns 2020
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Mot vikt kantMot vikt kant
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Olika sätt att sy en helcirkelkjol 
 

Alternativ 1 är att klippa ut kjolen i ett helt stycke. Det här fungerar när du 
inte ska sy fickor, och när ditt tyg inte är mönstrat på så vis att man tydligt 

ser vad som är upp och vad som är ner (ena sidan blir då annars uppochner).

Alternativ 2 är att sy kjolen delad i två delar. Detta är nödvändigt när du ska 
sy fickor (i sidsömmen) och när du vill ha ett mönstrat tyg åt rätt håll på 
båda sidorna.
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Klipp ut alla delar, och markera 
ut alla passmärken med hjälp av 
penna, nålar eller klipp små jack 
i sömsmånen.

1

2

x1 Kantband hals
x1 Framstycke 
x1 Bakstycke 
x2 Ärm
x2 Kjol

Börja med att nåla ihop ena 
axelsömmen, räta mot räta 
(detta gäller enbart om du 
använder kantbandare, om inte, 
så följ anvisningarna på sida 47 
och fortsätt sedan på steg 9).
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Överdel med vanlig ärm  
(kort och lång ärm sys på samma sätt)



Sida 10

4 Sy kantband runt halsöppningen.

3 Sy ihop ena axelsömmen.
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Sy ihop andra axelsömmen.6

Nåla ihop andra axelsömmen, räta mot räta.5

©MW patterns 2020
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Använd en trådfästare för att ”gömma” tråden inuti sömmen 
(stoppa in nålen inuti sömsmånen, en bit från kanten, haka fast 
trådkedjan, dra igenom tråden och klipp bort eventuellt överflöd av 
trådkedjan)

7
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1

2
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8 Sy ned sömsmånen mot bakstycket, med en raksöm.
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3
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10
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9 Placera ut första ärmen mot ärmhålet, passa in axelmarkeringen mot 
axelsömmen.

Repetera med andra ärmen.
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12

11
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Fortsätt nåla fast resten av ärmen mot ärmhålet.

Och repetera på andra ärmen.
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13

14
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Sy fast ärmarna.

Nåla ihop fram och bakstycke, räta mot räta.
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15

16

Sy sidsömmarna.

Vik in fållen på ärmarna. Mät så att fållen är rätt längd (2cm om du 
använt valbara sömamånen i PDF mönstret). Pressa fållen.

©MW patterns 2020
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17

18

Sy ärm-fållarna.

©MW patterns 2020

Fortsätt med den kjoldel du valt.  
Här är färdiga resultatet. 
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Klipp ut alla delar, och markera 
ut alla passmärken med hjälp av 
penna, nålar eller klipp små jack 
i sömsmånen.

1 x1 Kantband hals
x1 Framstycke 
x1 Bakstycke 
x2 Ärm
x2 Kjol

©MW patterns 2020

Överdel med puffärm  
(kort och lång ärm sys på samma sätt)

Markera ut var rynktrådarna 
ska börja och sluta. 
Markera efter märket längst 
ut på baksidan av ärmen. 
Längst in är markerat 
med blått på bilden.

2
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3

4

Sy två rynktrådar bredvid varandra, mellan markeringarna. 
Använd en raksöm med långa stygn. Jag brukar använda ca 4,5 på 
min maskin. 
Det går att sy endast en tråd också, men du får bättre resultat med 
två. 

Fäst trådarna på ena sidan. Jag föredrar att sno trådarna runt en 
nål några varv snarare än att knyta trådarna, på grund av att det då 
blir enklare att ta bort trådarna senare.  
Du gör på det sätt som känns bäst för dig.

©MW patterns 2020
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5 Dra i undertråden för att rynka tyget.

6 Dra ihop och fördela rynkorna jämnt.  
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Nåla ihop ena axelsömmen, räta mot räta 
(detta gäller enbart om du använder kantbandare, om inte, 
så följ anvisningarna på sida 47 och sy klart hela halsen först).

Sy ihop ena axelsömmen.

7

8
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10

9 Sy kantband runt halshålet, och klipp bort överflödigt tyg. 

Nåla ihop ena axelsömmen.
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11

1

Sy ihop axelsömmen.

12 Använd en trådfästare för att ”gömma” tråden inuti sömmen 
(stoppa in nålen inuti sömsmånen, en bit från kanten, haka fast 
trådkedjan, dra igenom tråden och klipp bort eventuellt överflöd av 
trådkedjan). 
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13

2

Vik ned sömsmånen mot bakstycket och sy ned sömsmånen 
med en raksöm.
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Matcha längden på det rynkade partiet, med längden mellan 
markeringarna på ärmhålet.
Placera ärmen där den ska sys fast vid ärmhålet, räta mot räta.

14

Nåla fast ärmen mot ärmhålet.15
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Nåla fast båda ärmarna.16

Sy fast båda ärmarna.17
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Ta bort rynktrådarna, nu behövs dom inte längre. Du kan dra ut 
dem, eller använda en sprätt om det behövs.

18

Nåla ihop fram -och bakstycket, räta mot räta.19
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Sy ihop sidsömmarna.20

Vik in fållen på ärmarna. Mät så att fållen är rätt längd (2cm om 
du använt valbara sömsmånen i PDF mönstret). Pressa fållen.

21
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Sy fållarna. 
Använd en täcksöm, till exempel tvillingnål 
eller trestegs-sicksack.

22

Halvcirkelkjol 
(helcirkel sys på samma sätt) 

Om du ska sy fickor så är det dags att hoppa till sida 54 nu.
Nåla ihop kjoldelarna, räta mot räta.

23
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Sy ihop sidsömmarna.24

Vik in fållen och mät så att fållen är rätt längd. Om du använt 
valbara sömsmånen i PDF mönstret så är fållen 2cm.

25
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Nåla ihop överdelen med kjoldelen, räta mot räta.27

Sy fållen, och pressa den slät. 
Igen, så använder du en täcksöm, till exempel en tvillingnål eller 
trestegs-sicksack.

26
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Sy ihop över -och underdel.28

Färdigt!

Klicka här för att hoppa till innehållsförteckning
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1 Klipp ut alla delar, och markera 
ut alla passmärken med hjälp av 
penna, nålar eller klipp små jack 
i sömsmånen.

x1 Kantband hals 
x2 Kantband armhål
x1 Framstycke 
x1 Bakstycke
x2 Kjol

Linne-överdel  

2
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Placera fram -och bakstycket räta 
mot räta och nåla ihop ena 
axelsömmen.
Följ dessa steg om du använder 
bandkantare, om inte, så sy ihop 
båda axlar och sidsömmar på en 
gång och följ sedan stegen på 
sida 47.
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3 Sy ihop axelsömmen.

4 Sy kantband runt halshålet, och vid ärmhålet där axelsömmen är 
ihopsydd.
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5 Nåla ihop andra axelsömmen.

6 Sy ihop axelsömmen.
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7 Använd en trådfästare för att ”gömma” trådkedjan inuti sömmen. 
(stoppa in nålen inuti sömsmånen, en bit från kanten, haka fast 
trådkedjan, dra igenom tråden och klipp bort eventuellt överflöd av 
trådkedjan).

1

2
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8 Sy kantband runt andra arnhålet. Vik sedan ned sömsmånen mot 
bakstycket och sy ned sömsmånen med en raksöm.

9 Nåla ihop sidsömmarna, med fram -och bakstycket räta mot räta.



Sida 39©MW patterns 2020

10 Sy sidsömmarna.

11 Göm trådkedjorna inuti sömmen igen (likt steg 7).
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12 Vänd rätt överdelen och sy ned sömsmånerna under armhålet med 
en raksöm, mot bakstycket, likt steg 8.

13 Om du ska sy fickor så är det dags att hoppa till sida 54 nu. 
Placera kjoldelarna räta mot räta, och nåla ihop kortsidorna.

Rynkad kjol 
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14 Sy ihop sidsömmarna.

15 Sy två rynktrådar bredvid varandra, runt ovansidan av kjolen. 
Använd en raksöm med långa stygn. Jag brukar använda ca 4,5 på 
min maskin. 
Det går att sy endast en tråd också, men du får bättre resultat 
(jämnare och finare fördelade rynkor) med två.

Närbild
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16

17 Dra i undertråden för att rynka kjolen. Fördela rynkorna jämnt.

Fäst trådarna från ett håll (början eller slutet). 
Du kan knyta trådarna, men jag föredrar att tvinna trådarna runt en 
nål för att hålla dem på plats eftersom jag tycker att det är enklare när 
jag senare ska ta bort rynktrådarna. Gör det du själv föredrar.
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18 Stoppa in överdelen inuti underdelen.

19 Nåla ihop över -och underdel, räta mot räta. Lätta på rynktrådarna, 
eller dra åt dem mer, tills kjolen matchar öppningen på överdelen.
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20 Sy ihop över -och underdel.

21 Ta bort rynktrådarna, nu behövs dom inte längre. 
Du kan dra bort dem eller använda en sprätt om det behövs.

©MW patterns 2020
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22 Vik in fållen och nåla fast den. Kontrollera att fållen är rätt längd (om 
du använder valbara sömsmånen på PDF mönstret så är fållen 2cm).

23 Sy fållen. 
Använd en täcksöm, till exempel tvillingnål eller trestegs-sicksack.

©MW patterns 2020
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Färdigt!

©MW patterns 2020

Klicka här för att hoppa till innehållsförteckning
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MW patterns Tutorial: Sy kantband

1

Att sy kantbandAtt sy kantband  
som finish på råa kanter ger ett snyggt  och som finish på råa kanter ger ett snyggt  och 
professionellt resultat. professionellt resultat. 
Men det är inte alltid så enkelt att få till det. Det kan bli Men det är inte alltid så enkelt att få till det. Det kan bli 
vågigt, uttöjt, och därmed ett för stort halshål till vågigt, uttöjt, och därmed ett för stort halshål till 
exempel. Eller tvärt om, för tajt och ihopdraget.exempel. Eller tvärt om, för tajt och ihopdraget.
Så därför får du här mina bästa tips för att lyckas med Så därför får du här mina bästa tips för att lyckas med 
att sy kantband manuellt, alltså utan bandkantare.  att sy kantband manuellt, alltså utan bandkantare.  
I det här exemplet kommer jag visa hur du syr en halsringning, men principen är densamma vart än I det här exemplet kommer jag visa hur du syr en halsringning, men principen är densamma vart än 
på plagget du ska sy kantband. på plagget du ska sy kantband. 
Generellt sett bör kantbandets längd vara 75-80% av omkretsen på halshålet, lite beroende på vilken 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 typ av tyg du använder och vilken procent stretch tyget innehåller. I det här fallet gjorde jag mudden 
75% av omkretsen.  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 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 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 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 = det genom att ta bredden x 3 + sömsmånen som klipps bort.  I mitt fall 1x3 = 
3cm+1cm = 4cm.3cm+1cm = 4cm.

http://www.mwpatterns.com
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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 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 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 sedan lägga mittensömmarna 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 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 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. senare. Det kan vara hjälpsamt för att undvika att dra i bandet snett senare. 



Sida 49©MW patterns 2020

4 Här börjar jag med att passa ihop mitt bak-markeringarna. Nåla ihop dem Här börjar jag med att passa ihop mitt bak-markeringarna. Nåla ihop dem 
(eller använd clips), räta mot räta.(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 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.tyget på tröjans hals, och fäster en nål/clip precis i mitten av dem.
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8 Sedan syr jag runt halshålet, medans jag hela tiden drar i mudden för att förde-Sedan syr jag runt halshålet, medans jag hela tiden drar i mudden för att förde-
la tyget jämnt. Du ska inte dra ut tröjans tyg, enbart mudden! Här bestäms den la tyget jämnt. Du ska inte dra ut tröjans tyg, enbart mudden! Här bestäms den 
färdiga bredden av bandet, jag sydde ca 1cm in.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 Sedan viker jag in bandet mot insidan av tröjan, och nålar fast det. Fortsätt runt 
hela halsen. 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 Sy runt halsen hela vägen, med till exempel en tvillingnål om du använder en 
vanlig hushållsmaskin, eller en täcksöm med covermaskin. Sy nära vanlig hushållsmaskin, eller en täcksöm med covermaskin. Sy nära 
innerkanten på bandet, bara någon millimeter från skarven.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 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! :)som sagt, var försiktig, för det är lätt hänt att råka klippa sönder tröjan! :)

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

Klicka här för att hoppa till  
innehållsförteckning 
Fortsätt sy överdel med ärm 
Fortsätt sy överdel med puffärm
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Markera ut fickornas 
placering. 

Placera fickan på kjolen, räta 
mot räta. Markeringen visar 
exklusive sömsmån, själva 
sömsmånen på fickan kommer 
alltså att hamna lite ovanför/
nedanför markeringen.

Gör likadant med alla fyra 
fickdelar, och nåla fast dem.

1

2

3

Ficka i sidsöm 
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Sy fast fickorna med en 
stretchig raksöm. 
För att undvika att tyget 
bubblar sig, kan du 
behöva justera 
pressarfotstrycket och 
även stygnlängden.

Pressa fickpåsarna utåt 
från kjolen.

Sy fast sömsmånen från 
rätsidan.

©MW patterns 2020
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Nu ser det ut så här från 
rätsidan. 

Nåla ihop kjoldelarna + 
fickpåsarna, räta mot räta.

Exemplet visar att 
kjolen och fickorna först är 
ihopsydda med en 
stretchig raksöm. 
Detta för att enklare få en 
snygg övergång i skarpa 
kurvor, som är svårt med 
enbart overlock.

©MW patterns 2020
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Sedan sys samma söm över 
igen, med overlock, för att 
förstärka sömmarna.

©MW patterns 2020
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Färdigt!
 
Klicka här för att hoppa till  
innehållsförteckning 
Sy rynkad kjol
Sy hel/halvcirkelkjol

Tusen tack för att du stöttar en neurodivers småföretagare som mig!  
Jag hoppas att du är nöjd med ditt mönster, och jag uppskattar stort att du lämnar en recension, och
rekommenderar mig till dina vänner om du uppskattar mitt arbete :) (Recensioner kan skrivas på vår hemsida, Etsy, 
Facebook sida och på Google). 
 
Hör gärna av dig om du skulle ha problem eller kritik, jag eller min sambo Mattias kommer att besvara dina frågor. 
Du kan hitta FAQ i vår chatbot på vår Facebook-sida, skriv bara ett meddelande och följ instruktionerna.  
Du kan också kontakta oss via vår chatt på vår Facebook-sida (klicka på knappen ”talk to human”), 
mejla info@mwpatterns.com eller kontakta oss via vår Etsy shop. 
 
Jag jobbar vanligtvis Måndag-Fredag 09-16, men på grund av mina diagnoser (ASD och ADHD-I) behöver jag också 
kontinuerligt jobba på att få min vardag att fungera, och så har jag bättre och sämre dagar, därför tackar jag dig för 
ditt tålamod och din förståelse ifall att du skulle behöva vänta några dagar på att få svar. 
Du kan också hitta svar på dina frågor, eller bara inspiration från andra, i vår Facebook grupp MW patterns - sew 
and tell 
 
Med stor uppskattning, 
Marika Kvarnström

http://www.mwpatterns.se
https://www.etsy.com/shop/MWpatterns
https://www.facebook.com/MWpatterns/
https://g.page/MW-patterns/review?rc
https://www.facebook.com/MWpatterns/
https://www.facebook.com/MWpatterns/
mailto:info%40mwpatterns.com?subject=
https://www.etsy.com/shop/MWpatterns
https://www.facebook.com/groups/953959531405546/
https://www.facebook.com/groups/953959531405546/
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https://www.facebook.com/groups/953959531405546/
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https://www.facebook.com/groups/338263450280140/
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https://m.me/MWpatterns

	HÄR

