
Bildbeskrivning
Volangklänning

Ett sömnadsmönster från pysselnabon



Lägg fram- och bakstycke räta mot räta. Nåla och sy axelsömmarna

Börja med att klippa ut alla delar. 1 st bakstycke, 1 st framstycke, 2 st
ärmar, 2 st kjoldelar, 1 st vardera av volang 1,2 och 3 samt mudd till 
halsringning och ärmar. Glöm inte lägga till sömsmån i halslinningen 

även om du väljer att kantbandar



Nåla ihop överdelen i sidorna, från ärm till överdelens nederkant på 
båda sidor. Sy ihop

Nåla fast ärmarna på livet räta mot räta, nåla från mitten och ut mot 
sidorna, sy fast 



Lägg kjoldelarna räta mot räta och sy ihop på båda sidor så att 
kjoldelen blir en cirkel. Gör likadant på volang 1, 2 och 3

Gör en markering på kjoldelen nästan halvvägs ner där volang 2 ska fästas



Mät längden på markeringen som du gjorde på kjoldelen för volang 2 
(runt på både fram och baksida). Klipp en bit framilonband som är lika 

lång som markeringen. Nåla fast den upptill på volang 2

Lägg volang 3 räta mot räta med kjoldelen, nåla och sy fast. Sträck 
kjoldelen lite när du syr fast volang 3 så passar de ihop



Placera volang 2 räta mot räta på kjoldelen. Nåla fast den så att kanten 
på volangens överdel ligger mot markeringen du gjorde på kjoldelen. 

Sy fast volangen genom att sy en söm precis ovanför den söm du 
sydde fast framilonbandet med. Genom att sy ovanför döljs både din 

markering och sömmen på volangen 

Sy fast framilonbandet upptill runt volang 2 så att den drar ihop sig lite 



Placera volang 1 under överdelen med toppen av volangen mot 
överdelen. Märk ut mitten av volangen och överdelen. Vänd volang 1 

upp över överdelen så att de ligger räta mot räta, nåla ihop

Vänd alla delar till klänningen så att du har rätsidan utåt. Nu är det 
dags att sy ihop överdelen med volang 1 och kjoldelen



Placera kjoldelen under överdelen med toppen av kjoldelen mot 
överdelen. Märk ut mitten av kjoldelen

Vänd kjoldelen upp över överdelen så att de ligger räta mot räta, 
nåla och sy ihop



Klar!

Sy rullfåll nertill
på alla tre 

volangdelar

Mudda ärmslut
och halslinning


