
1

SY, SY, SY
HOODIE



2

HOODIE

ATT TÄNKA PÅ 

Tygåtgång
Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Det går åt 
ca 1,8 m tyg plus mudd, inklusive huvan. Innan du 
köper eller klipper av tyget vid nedan beräknad längd 
– prova dig fram och lägg mönsterdelarna så smart du 
kan för att spara tyg. Många ser detta moment som en 
riktig sport! 

Val av söm
När man syr i collegetyg kan du sy med elastiska 
sömmar på en vanlig symaskin. Läs bruksanvisningen 
till din symaskin för att välja rätt söm. Du kan också 
använda en så kallad overlock. Kom i sådana fall ihåg 
att man inte kan sy över nålar med en overlock – nåla 
därför längs med sömmarna och inte på tvären.

Sömsmån
Drygt 1 cm till öppningen på huvan. 1cm för övriga 
delar. 

Markeringar
På mönstret finns det ofta små märken som kallas 
markeringar. De ska du föra över från mönstret till ty-
get, så blir det lättare att sätta ihop plagget när du syr.

Applikation
En applikation är en dekoration som man syr på ett 
plagg. Sy på en applikation, eller tryck något om du 
vill, på bröstet, ryggen, huvan eller ärmen innan du syr 
ihop tröjan.

Börja sy

1. Lägg tröjans framstycke räta mot räta med tröjans 
bakstycke. Sy ihop sidorna. Pressa sömsmånen lätt 
mot bak.

2. Nu ska du sy ärmarna. Vik ena ärmen med rätsidan 
inåt och sy ihop hela ärmsömmen. Pressa lätt. Gör 
likadant med den andra ärmen. Pressa lätt mot 
bakstycket. 

3. Nu ska du sy muddarna som ska vara i ärmsluten. 
Sy först ihop den ena mudden räta mot räta i kort-
ändarna så att den bildar en ring. Pressa isär söms-
månen och vik sen mudden dubbel hela vägen runt 
med rätsidan utåt. Pressa lätt. Gör likadant med 
den andra mudden.

4. Nåla sen fast dem räta mot räta med varje ärmöpp-
ning, jämnt fördelat runtom. Sträck ut mudden 
medan du syr ihop. 

5. Sy ihop midjemudden på samma sätt som ärm-
mudden. Det vill säga, sy ihop mudden räta mot 

räta i kortändarna så att den bildar en ring. Pressa 
isär sömsmånen och vik sen mudden dubbel hela 
vägen runt med rätsidan utåt. Pressa lätt. Nåla fast 
den räta mot räta med toppens nederkant, jämnt 
fördelad runt öppningen. Sträck ut mudden medan 
du syr ihop. 

6. Nu ska du sy på ärmarna. Lägg den ena ärmen räta 
mot räta med toppens ena ärmhål enligt marke-
ringar. Sy ihop ärmen med ärmhålet (fram och bak 
i en sträcka). Pressa sömsmånen ut mot ärmen. 
Gör likadant med den andra ärmen.

7. Nu kan du välja om du vill ha huva eller en enkel 
mudd i halsen

a) Halsmudd: 
1. Sy ihop halsmudden räta mot räta i kortändarna så 

att den bildar en ring. Pressa isär sömsmånen och 
vik mudden dubbel hela vägen runt med rätsidan 
utåt. Pressa lätt. Tänk på att alla muddar är olika i 
elasticitet, därför kan man ibland behöva anpassa 
längden på mudden efter material.

2. Nåla på mudden i halsöppningen räta mot räta 
(mudden ligger fortfarande dubbelvikt). Fördela 
stretchen jämnt runt hela halsöppningen. Sy sedan 
fast den. Börja och avsluta mitt bak. 

b) Huva: 
1. Du har en foderhuva och en ytterhuva. Lägg yt-

terhuvans delar räta mot räta och sy ihop mitt 
bak (den rundade delen). Gör på samma sätt med 
foderhuvan. Pressa sömmarna lätt. 

2. Nu har du två separata huvor. Lägg ytterhuvan och 
foderhuvan räta mot räta och sy ihop huvans fram-
kant. Vänd huvan rätt och pressa sömsmånen mot 
foderdelen. Vik sedan in foderhuvan i ytterhuvan. 
Pressa framkanten.

3. Sätt nu i öljetter vid markeringarna. Kom ihåg att 
de bara ska sitta genom yttertyget, inte genom 
båda tyglagren. Placera sedan snodden inuti huvan 
längs framkanten och låt den löpa ut genom öljet-
terna.

4. Nu ska du sy en raksöm på huvan, längs med hela 
framkanten genom både yttertyg och foder. Den 
behöver ligga minst 2 cm från kanten (beroende på 
öljettens storlek). Detta blir en kanal för snodden. 

5. Nu är huvan klar. Nåla fast den räta mot räta längs 
med halsringningen på tröjan enligt markeringar-
na, så att huvan går omlott mitt fram (MF). Sy ihop 
halsringning och huva. 

GRATTIS! Det där var inte lätt – ge dig själv en applåd nu!




















































