
Denna klänning har många modeller. Här i sömnadsbeskrivningen visar vi hur du syr den 
knälånga modellen med 3/4 ärm. Den trekvartslånga ärmen är lite lösare i passformen. Den 
korta ärmen är tänkt att fållas upp med en resår så det blir en puffärm. Den långa ärmen 

avslutas med den större resåren och 3/4 ärmen avslutas med den mindre resåren. 
Kjolen kan sys som knälång, lång eller med kort framtill och ett släp baktill. 

Fickorna är så kallade “dolda” fickor som inte syns men som är väldigt bra att ha. 

Denna sömnadsbeskrivning är framtagen av Malin Karlsson.
Malin har också varit mitt bollplank i att ta fram klänningen. 

Henne finner ni som @cirkuskarlsson på instagram. 

Det går jättebra att småskaligt sy och sälja i detta mönstret. 

Sömnadsbeskrivning
finklänningen

Lägg framsida och baksida för livet räta mot räta. Nåla axelsömmar och sy ihop. 
sy axelsömmar

klipp ut alla delarna enligt mönstret. 
klipp ut
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Mät ut mitteln på axeln. Passa markeringen mot axelsömmen på livet. Nåla och sy fast ärmen 
räta mot räta. 

Sy fast ärmar

Nåla och sy ärm och sidosöm i ett svep
Sy sidosöm på livet
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Nu är det dags att rynka kjolen mot livet. Sy rynktrådar i kjolens överkant. En på kjolens 
fram- och en på kjolens bakstycke. Börja och sluta en halv cm från sidsömmarna. Använd en 
låååång stygnlängd och gärna olika färger på över- och undertråd. Det gör det lättare att 
se vilken tråd man sedan ska dra i. Jag har använt gul övertråd och vit undertråd. Nu är det 
dags att passa liv mor kjol. Kjolen ska vara utochin, livet åt rätt håll. Lägg sedan livet inuti 
kjolen så halsringningen och ärmarna är nedåt inuti kjolen. 

Rynka kjoltyget

Lägg en fickpåsdel räta mot räta på markeringen på kjolen och nåla fast. Sy fast alla 
fickpåsarna på detta sätt. Pressa sedan sömsmånen mot fickan och lägg kjolens fram och 
bakstycke räta mot räta. Sy sidosömmen och fickor i ett svep!

Sy fickor
sida 3



Märk ut mitt fram och mitt bak på kjol och liv och passa dem mot varandra. 
Passa även sidsömmarna mot varandra och nåla fast. Dra i undertråden, så att kjoltyget 
rynkas. Livet ligger kvar slätt.
Fördela rynket jämt längs hela kjolen. Nåla fast och sy ett varv runt. Syr du med overlock-
maskin är det en fördel att först sy fast den rynkade kjolen med din hushållsmaskin och 
sicksack-söm då overlockmaskinen kanske skär av tråden som rynkar och all rynk faller 
bort under tiden du syr. 

Sy ihop liv och kjol

För halsmudden mätte jag halsringningen och tog det x 0,75. Bredden klippte jag 4,5 cm för en 
sm på 0,7 cm) och den lilla ärmmudden för ¾-ärmen klippte jag enligt mönstret. 
Vik muddarna på längden och nåla längs kortsidorna.Sy ihop kortsidorna. Vik muddarna aviga 
mot aviga och dela in dem i fjärdedelar. Sätt en nål på alla fyra ställen. Dela in 
halsöppningen i fyra delar och passa nålarna i mudden mot markeringarna. Obs! Nålarna på 
sidorna hamnar ett par cm framför axelsömmarna Då framsidans ringning är djupare än 
baksidans. Sy ett varv runt. Gör samma sak med ärmmuddarn Och sy fast ett varv runt.

Dags för muddar!

sida 4



Vik in en 2 cm fåll längst ner på kjolen. Nåla, pressa och sy upp fållen.
Fålla kjolen

NÄmen! du har sytt dig en alldeles 
egen finklänning! snyggt!

sida 5


