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VINDJACKA

ATT TÄNKA PÅ 

Tygåtgång
Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 
m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. 
Innan du köper eller klipper av tyget vid nedan beräk-
nad längd – prova dig fram och lägg mönsterdelarna så 
smart du kan för att spara tyg. Många ser detta mo-
ment som en riktig sport!

Sömsmån
Sömsmån: 1-3 cm för fåll (1 cm med infodring, 3 cm 
om du väljer att göra den rak utan infodring), 2 cm 
fickans öppning/överkant, 1 cm övrigt. 

Markeringar
På mönstret finns det flera 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.

Innan du börjar sy

Huva:
1. Du börjar med att lägga huvans båda delar (ytter-
tyget) räta mot räta och sy ihop mitt bak (MB). Pressa 
sen all sömsmån åt ena hållet. Gör sen på samma sätt 
med  foderhuvan. Det ska vara 2 huvor eftersom den 
ena ska fungera som foder. Sy nu fast den smala, långa 
infodringen räta mot räta med foderhuvans framkant. 
Pressa sömsmånen in mot huvan. Sy en söm från rätsi-
dan nära, längs med kanten.

2. En märla är en metallring som skyddar tyget från 
slitage när man använder en snodd. I huvan på den 
här jackan ska det ligga en snodd längs med framkan-
ten. Sätt fast en märla på varje sida i ytterhuvan enligt 
markering på mönstret. På mönstret finns det ofta små 
märken som kallas Markeringar. De ska du föra över 
från mönstret till tyget, så blir det lättare att sätta ihop 
plagget när du syr. 

3. Nu har du två huvor.
Lägg samman ytter- och innerhuva räta mot räta och 
sy ihop längs hela framkanten. Klipp ner sömmen 
något, för smidighet. Vänd rätt och pressa.
Lägg snodden tillrätta inne i huvan längs med fram-
kanten. Stick ut snoddens ändar genom märlorna.
Sy en stickning från yttersidan längs hela framkanten 
ca 2 cm in från kanten. Pressa.

4. Fickor:
Sicksacka nu runt fickorna. Vik in sömsmånen i sidan, 
nederkanten och den lilla korta överkanten på varje 
ficka, dock inte sidsömmen som ska sys in i jackans 
sidsöm. Pressa sömsmånen lätt.
Vik sen in sömsmånen på fickans öppning och sy en 
stickning ca 1,5 cm från kanten. Nåla fast fickorna på 
jackan enligt markeringar. Sy fast fickorna ca 2 mm in 
från kanterna. Sy en triangel eller ett stopp vid ficköpp-
ningen för extra hållbarhet. Pressa lätt. 

Ytterjackan:
5. Lägg jackans framstycken räta mot räta med jackans 
bakstycke. Sy därefter ihop sidorna och pressa isär 
sömsmånen. Det kan vara bra att sicksacka sömmarna 
även det ska vara ett foder i jackan.

6. Nu ska du sy ärmarna. Vik ena ärmen med rätsidan 
inåt och sy ihop hela ärmsömmen. Pressa isär söm-
men. Gör likadant med den andra ärmen. 

7. Nu ska du sy muddarna som ska vara i ärmsluten. Sy 
först ihop den ena 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. Gör likadant med den andra mudden.

8. Nåla sen fast muddarna räta mot räta med varje 
ärmöppning, jämnt fördelat runtom. Sträck ut mudden 
medan du syr ihop. 
Lägg nu ärmarna räta mot räta med jackan och sy i 
ärmarna. Var noga med markeringarna för höger res-
pektive vänster ärm.

9. Foderjackan:
Infodringsdelarna är de delar som kommer att ligga 
som en ”ram” runt hela foderjackan. Dessa delar klip-
per man ut i samma tyg som yttertyget. 

10. Lägg foderjackans framstycken räta mot räta med 
foderjackans bakstycke och sy sidsömmarna. Pressa 
isär sömmarna.

11. Nu ska du sy foderärmarna. Lägg ihop ena ärmen 
dubbelvikt och sy ärmsömmen. Pressa isär sömmen. 
Gör på samma sätt med den andra ärmen, men se noga 
till att du får en höger- och en vänsterärm då foder-
tyger oftast inte har någon tydlig fram- eller baksida. 
Markeringarna i ärmkullen ger vägledning vilken ärm 
som ska vara höger eller vänsterärm.
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12. Lägg foderärmarna i foderjackans ärmöppningar 
räta mot räta och var noga med att markeringarna i 
ärmhålan passas ihop för fram och bak. Sy i ärmarna.
 
13. Nu ska du sy ihop den smala, långa, något böjda 
”Nedre infodring bak” som i varje sida ska sys ihop 
med ”Nedre infodring fram”. Para ihop dem enligt mar-
keringarna och sy ihop. Pressa.

14. Nu har du en lång och smal infodring. Lägg nu 
den långa ihopsydda infodringen räta mot räta mot 
foderjackans nederkant. Sy inte hela sträckan utan gör 
såhär:   Sy från foderjackans högra framkant längst ner 
(1 cm från kanten -  rekommenderad sömsmån), sy 
över sidsömmen och stanna ca 7 cm in på bakstycket. 
Fäst med några stygn och klipp av tråden. Gör på 
samma sätt från den vänstra framkanten. Pressa noga 
de sydda sömmarna upp mot jackan. Öppningen  som 
du nu har i mitten, kommer att vara det ”hål” där du så 
småningom ska vända ut hela jackan i när du är klar. 
  
15. Ett motveck är när två veck möts. Nu ska du lägga 
ett motveck i halsringningen på foderbakstycket enligt 
markeringar. Denna extra vidd som du nu får kallas 
rörelsevidd.

16. Nu ska du sy ihop de långa och lite bredare ”Infod-
ring fram”- delarna med den något rundade ”Infodring 
bak”. Sy ihop dem räta mot räta vid axlarna och pressa 
isär sömmarna. 

17. Lägg nu din långa ihopsydda infodring räta mot 
räta med den redan sydda foderjackan. Bra är att börja 
att nåla fast den långa infodringen mitt bak, där du 
har lagt ett veck på fodret. Var noga med att marke-
ringarna möts. Följ sömmen hela vägen ner till jackans 
slut på ena sidan och börja sedan om mitt bak igen 
och nåla sömmen längs den andra sidan. Har du sytt 
sömmarna exakt efter mönstret ska det inte vara svårt 
att få detta att passa, men drar det någonstans längs 
vägen så försök att stretcha lite, lite försiktigt i fram-
infodringen om det behövs. När du syr detta ska du på 
samma sätt börja mitt bak och sy ena sidan och sedan 
börja om mitt bak och sy den andra sidan. Pressa söm-
men mot fodret. 

18. Nu ska du sy fast huvan på jackan. Lägg din färdiga 
huva räta mot räta med jackan längs med hela hals-
ringningen enligt markeringar och nåla fast.
 Lägg sen foderjackan räta mot räta med den redan 
pånålade huvan och nåla fast foderjackan också. Sy 
sedan ihop hela halslinjen och fäst noga i båda hörnen 
mitt fram (MF). 

Blixtlås:
19. Att sy på ett blixtlås kräver mycket tålamod, så 
glöm inte att andas nu och ta det lugnt. Det gör inget 
om det blir fel! Då är det bara att sprätta och börja om. 

Börja med att dela blixtlåset. När man syr blixtlås så 
brukar man använda en speciell pressarfot som är för 
blixtlås på symaskinen.                                                                                                                  
 Placera ena blixtlåssidans nedre kant räta mot räta 
med ytterjackans framkant 0,5 cm ovanför linjen där 
du ska vika för att slutligen fålla din jacka.  Låt sedan 
blixtlåset löpa hela vägen upp till halslinjen.  Var noga 
med att inte blixtlåset går ända upp, utan låt det gärna 
ligga 0,5 – 1 cm nedanför halslinjen då lite tyg alltid 
försvinner på ett magiskt sätt när man syr på huvan. 
Gör på samma sätt med den andra blixtlåssidan. Tänk 
på att placera blixtlåset på den andra sidan så exakt 
lika som på den första sidan, som det bara går.
 När du tycker att blixtlåset ligger rätt så är det 
dags att lägga på den färdiga foderjackan där framin-
fodringens framkant på samma sätt läggs mot blixtlå-
set så exakt det bara går. Nåla samman de tre lagren: 
ytterjackans framkant + blixtlåset + infodringens fram-
kant. Sy hela MF-linjen i riktning nerifrån och upp på 
båda sidor. Sträck inte tyget i förhållande till blixtlåset. 
 Är det svårt att sy förbi blixtlåskläppen - klipp av 
tråden, peta undan kläppen åt det håll du redan sytt, 
sätt tillbaka nålen strax före där du klippte av tråden 
och fortsätt att sy klart.

(Ett något kortare blixtlås än rekommenderat fungerar 
också bra. Följ instruktionen som ovan och låt det löpa 
så långt det räcker. Däremot kan man inte använda ett 
för långt blixtlås.)

19. Lägg nu hela jackan på ett bord framför dig. Jackan 
är fortfarande vänd ut-och-in. Nåla samman ytterjack-
an och foderjackan längs nederkanten hela vägen ända 
fram till den andra sidan. Var noga med att ytterjack-
ans och foderjackans sidsömmar möts så exakt som 
möjligt. Sy sedan rakt in 90° från blixtlåset längst ned 
vid nederkanten (1 cm sömsmån) och sy ihop ytter-
jackan med foderjackan - lämna 25 cm öppet MB - och 
sy sedan ända fram till blixtlåset vid den andra sidan. 
Fäst noga både när du börjar sömmen och slutar söm-
men. 

NU ÄR DET DAGS ATT VÄNDA UT 
HELA JACKAN GENOM ÖPPNINGEN!
Gör det med varsam hand, lite i taget. Låt det ta tid.
När hela jackan är vänd ska du försiktigt peta ut alla 
hörn, räta ut alla sömmar, se till att sömmarna ligger 
slätt och fint både inne i jackan och utanpå.

Pressa försiktigt på alla sömmarna runt jackan med 
pressduk tills du känner att den har fått en fin form. 
Jackan blir finare ju mer varsamt du jobbar med detta.

20. Att smygsy betyder att man syr ihop en öppning 
med små fina stygn som inte är tänkt att synas så 
mycket. Nu ska du smygsy öppningen där du vände ut 
jackan. Vik in fodret 1cm och sy fast den för hand på 
infodringen med smygstygn. Pressa lätt på sömmen. 
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21. Nu är du alldeles strax klar! Sy nu en stickning från 
rätsidan 7 mm från tygkanten längs med blixtlåset på 
båda sidor. Håll undan tyget från blixtlåset genom att 
nåla.

22. Avsluta med att sy en stickning längs med ne-
derkanten ca 2 cm från kanten. börja och avsluta vid 
blixtlås sömmen.

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
























































































































