
SÖMNADSBESKRIVNING MÖNSTER

Rita upp mönstret efter diagrammet. Varje ruta mäter 5 x 5 cm. När mönstret är 
klart kontrollmät axelsömmarna där den bakre sömmen bör vara något längre. 
Kragens innerkant ska vara lika lång som halsringningen är från mitt bak till 
”hörnet” markerat med rött på diagrammet. Sidsömmarna ska vara lika långa 
när insnittet är borträknat. Mät även ärmhål och ärmkulle. Ärmkullen bör vara 
1–3 cm större än ärmhålet.

TILLKLIPPNING Sömsmåner 1,5 cm, fåll nertill 7 cm, fåll ärmar 5 cm. Sy en toile 
innan du klipper i ditt handvävda tyg. Behöver du justera något på mönstret 
gör du det nu. Klipp till i enkelt tyg, tänk på riktningen på tyget. Fickpåsarna 
sys av fodertyg.

MARKERINGAR Markera mitt fram och axelpunkten på ärmen samt där krage 
och slag möts.

TILLKLIPPNING FODER Lägg till ett rörelseveck på ca 4 cm mitt bak. Fram- och 
bakstycke klipps till efter mönsterdelarna minus belägg och infodring bak. 
Se till att fodret har tillräcklig längd i ärmar och liv. Fodret ska vara rymligt.

SÖMNAD Börja med att pressa eller sy på belägg på framstycken och under-
kragen.

Sy bystinsnitten. Sy mittbaksömmen och vik över sprundet åt höger.  
Pressa och sy en sned söm som håller sprundet.

Sy ihop axelsömmarna, håll in bakaxeln mot fram. Sy en hållsöm i hals-
ringningen för att motverka töjning.

Sy fast fickpåsarna, innan du syr sidsömmarna. Därefter syr du ihop fickpåsen.

Sy belägget mot framkant och slag fram till markeringen på slaget. 
Gradera* sömsmånerna och pressa så att belägget råder.

Sy ihop över- och underkrage. Gradera och låt överkragen råda.

Sy fast underkragen mot halsringningen från mitt bak till ”hörnet”, markerat 
med rött på diagrammet. Jacka sömsmånen i nacken för att det inte ska dra. 
Klipp ett jack in till sömmen i ”hörnet”, vrid och sy de korta sömmarna från 
hörnet till markeringen på slaget. För bättre kontroll sy denna söm på över-
krage och belägg för hand. Sy fast nackens infordring mot kragen, samt den 
korta sömmen mot slaget. Nu är krage och slag klara. Pressa krage och slag 
och fäst ihop de båda lagren längs sömmen i nacken.

Sy ihop ärmarna. Sy hållstygn över ärmkullen. Håll in för att få en snygg 
rundning på ärmkullen när du syr i ärmen. Klipp en skråremsa av ett tunt 
och stadigt tyg, ca 4 cm bred och 20 cm lång, som sys med i ärmkullen. 
Låt den ligga mitt på sömmen. Vik remsan dubbel upp mot axeln. Detta 
ger stadga åt ärm och axel.

Pressa och prova in rätt längd på rocken och ärmarna, sy fållarna.

Sy ihop fodret. Sy ned vecket mitt bak 2 cm från nacken/infodring. Pressa. 
Var noga med att det finns extra längd på fodret ovanför sprundet. Klipp bort 
extra tyg längs sprundets vänstra sida. Nåla fast och kontrollera innan du 
klipper.

Fodret kan sys fast för hand eller på maskin. Vid maskinsömnad, sy först i 
ärmarna och sy sedan fast fodret längs belägg och infodring bak. Ärmarna sys 
sedan fast för hand i ärmsluten, se till att det finns extra längd på fodret. Fäst 
ihop foder och yttertyg för hand under ärmen, från insidan. Längst ner fållas 
fodret separat och får hänga löst.

Jag gjorde det lätt för mig och lämnade in rocken till en skräddare som sydde 
tre vackra knapphål för hand. Tre knappar som jag köpt i Japan broderade i 
koginstygn, en traditionell japansk teknik, blev pricken över i…

*Gradera betyder att man klipper ner sömsmånerna till olika bredd. Låt t. ex sömsmånen som 

ligger mot utsidan vara 1,2 cm och sömsmånen mot avigsidan 0,8 cm.
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