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BLUS

ATT TÄNKA PÅ 

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

Val av söm
Om du väljer att sy i trikå istället för vävt tyg kan du 
sy med elastiska sömmar på en vanlig symaskin. Se 
bruksanvisningen till din symaskin för att välja rätt 
söm. Du kan också använda 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
2 cm fåll för nederkant och ärmfåll, 1,5 cm för halsring-
ning, 1 cm 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.

Börja sy

1. Lägg ärmarna med rätsidan inåt och sy ihop ärm-
sömmarna var för sig. Nu har du två ärmar. Sick-
sacka ihop sömsmånen och pressa bakåt.

2. Nu ska du föra över markeringarna från mönstret 
till tyget. Det gör det lättare att sätta ihop plagget 
när du syr. 

3. Lägg blusens framstycke räta mot räta med bak-
stycket. Sy ihop sidsömmarna. Sicksacka ihop 
sömsmånen och pressa framåt.

4. Vänd ärmarna rätt och lägg dem räta mot räta med 
blusen enligt markeringarna för fram och bak. Sy 
ihop ärmarna med blusen. Sicksacka sedan ihop 
sömsmånen och pressa den mot mitt fram (MF) 
och mitt bak (MB).

5. Sicksacka nu toppens nederkant, halsringning och 
nederkanten på ärmen.

6. Nu ska du fålla nederkanten på blusen (2 cm). Att 
fålla betyder att man viker in nederkanten på tyget 
och syr fast den med en söm.

7. Längs med halsringningen ska det ligga ett resår-
band som drar ihop ringningen. Här viker du en-
dast in drygt 1-1,5 cm sömsmån för finast resultat. 
Pressa innan du nålar och syr fast resåren. Fördela 
sedan resåren jämnt runt halsringningens insida 
och nåla tätt. Du kan även sy en liten ”kanal” där 
du trär in en tunn resår i efterhand, vilket brukar 
vara det lättare alternativet.

8. På ärmarna kan du välja om du vill ha med eller 
utan resår.

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


































