
Bildbeskrivning
High-low klänning i storlek 56-152

Ett sömnadsmönster från Pysselnabon



Mönsterbeskrivning

Aurora är en välarbetad och lekvänlig klänning med 
tulpanärm i enkelstorlekarna 56-152. Klänningen har en high-
low kjol som ger en härlig snurrkänsla. Tulpanärmen passar 
lika bra att vändsy som att sy med kantband eller mudd.

Mönstret är konstruerat för elastiska tyger och gör sig bra i till 
exempel bomullsjersey eller tunnare öglad jogging med 
stretch. Tulpanärmarna ger klänningen en fin känsla och gör 
att klänningen passar lika bra till vardags som till fest. Genom 
att använda kontrastfärg och mudda eller bandkanta ärmen 
kan du också få en effektfull färgklick på klänningen.

Mönstret innehåller inte sömsmån utan det måste läggas till. 
På kjolen ingår 2 cm fåll. Använd en elastisk söm.

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån

För att sy Aurora-klänningen behöver du följande 
mönsterdelar:

• 1 framstycke (klipps MVK)

• 1 bakstycke (klipps MVK)

• 8 spegelvända ärmdelar (4 spegelvända ärmdelar om du 
väljer att mudda/bandkanta)

• 1 högre främre kjoldel (klipps MVK)

• 1 lägre bakre kjoldel (klipps MVK)

Ta gärna del av andras Aurora-klänningar för
inspiration och visa upp dina egna alster i Facebook-
gruppen ”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom
att använda hashtaggarna #AuroraDress, #pysselnabon 
och #pysselnabonpattern på Instagram. 



2. Sy båda axelsömmarna.

1. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra och nåla 
samman axelsömmarna alternativ sätt clips.



3. Mät ut mitten på framstycket och den främre kjoldelen.

4. Placera framstycket räta mot räta över den främre kjoldelen.



5. Nåla ihop från mitten och ut mot sidorna.

6. Sy ihop och upprepa på bakstycket och den bakre kjoldelen.



7. Lägg fram- och baksidor räta mot räta ovanpå varandra och nåla 
samman sidorna. Var noga med att sömmarna mellan kjol och 

fram-/bakstycke möter varandra.

8. Sy ihop sidsömmen i ett svep. Upprepa på den andra sidan.



9. Förbered ärmdelarna genom att placera dem två och två räta mot räta.

11. Sy ihop ärmdelarna nertill.

10. Nåla ihop alla fyra 
ärmdelar nertill.



12. Vik ut ärmdelarna och placera en ärmdel med rätan uppåt och 
ärmens sida åt höger. Placera den andra ärmdelen med rätan nedåt 
och ärmens sida åt höger så att de två ärmdelarnas sidor ligger över 

varandra. Nåla ihop.

13. Sy ihop sidsömmen och upprepa med de två kvarvarande 
ärmdelarna.



14. Vänd varje ärmdel så att rätan hamnar utåt (nu har du två ärmdelar
som på bilden ovan). Nåla ihop varje ärmdel för sig i överkant.

15. För över ärmdelarnas mittmarkering från mönsterdelen till dina 
ärmdelar (en markering på varje sida av ärmdelen).



16. Nu är det dags att nåla fast ärmarna räta mot räta i klänningens ärmhål. Börja 
med att nåla fast ärmens undersida – ärmens mittsöm ska möta ärmhålets söm. 

För att försäkra dig om att överlappningen hamnar på klänningens framsida 
börjar du nåla fast den delen av ärmen som nålas mot bakstycket. 

Nåla först fast ärmens mittmarkering mot axelsömmen och nåla sedan resten av 
ärmen mot bakstycket, överlappningen mot framstycket.

Nåla sedan fast den delen av ärmen som nålas mot framstyckets ärmhål, nåla 
först fast ärmens mittmarkering mot axelsömmen och sedan resten av ärmen 

mot framstycket och överlappningen på bakstycket.

17. Sy fast ärmen i ärmhålet och upprepa på andra sidan.



18. Mät ut hur stor mudd du behöver till halslinningen. Mät halslinningens 
omkrets, 75% av omkretsen är lagom längd för halsmudden.

(Räkna halslinningens omkrets x 0,75)

19. Nåla ihop halsmudden på kortsidan och sy ihop.



20. Vik halsmudden rätt så att avigsidorna möts och det bildas en ring. 
Markera halsmuddens mitt fram, mitt bak och sidor med knappnålar 

(mudden delas därmed in i fyra lika stora delar).

Dela sedan in din halslinning på samma sätt och markera med nålar. Tänk 
på att sidmarkeringarna här hamnar något framför axelsömmarna.

21. Trä halsmudden över halslinningen räta mot räta mot klänningen, 
passa in muddens markering mot halslinningen och nåla samman.



22. Sy fast mudden på halslinningen, du behöver sträcka mudden något när 
du syr fast den.

23. Fäst alla trådar, om du sytt på overlock kan du använda en 
stoppnål för att dra in trådkedjan i sömmarna för att fästa den.



24. Fålla kjolslutet, 2 cm fåll ingår i mönstret.

25. Sy fållen med tvillingsöm eller elastisk dekorsöm.



26. Vänd din klänning rätt. Din Aurora-klänning är nu klar!

Bra jobbat!



Aurora-klänning med 
muddade ärmslut

Du kan sy dina ärmar med mudd eller kantband istället, byt då ut steg 9-17 
mot följande steg för att förbereda och sy fast ärmarna.

2. Sy ihop kortsidorna, du har nu två ärmdelar.

1. Förbered ärmdelarna genom att placera dem två och två räta mot räta. 
Nåla ihop kortsidorna.



3. Mät ärmslutet (ärmens underkant från spets till spets) för att beräkna 
muddens längd.

4. Klipp en mudd till varje ärm som mäter 80% av ärmslutet. 
En höjd på 4 cm inklusive 5 mm sömsmån är lagom. 
(Räkna ärmslutets längd x 0,8 för muddens längd).



5. Vik mudden dubbel så avigan möts och nåla 
fast den räta mot räta på ärmslutet.

6. Sy fast mudden på 
ärmslutet. Upprepa på den 

andra ärmen.

7. För över 
ärmdelarnas

mittmarkering 
från 

mönsterdelen till 
dina ärmdelar (en 

markering på 
varje sida av 
ärmdelen).



8. Nu är det dags att nåla fast ärmarna räta mot räta i klänningens ärmhål. Börja 
med att nåla fast ärmens undersida – ärmens mittsöm ska möta ärmhålets söm. 

För att försäkra dig om att överlappningen hamnar på klänningens framsida 
börjar du nåla fast den delen av ärmen som nålas mot bakstycket. 

Nåla först fast ärmens mittmarkering mot axelsömmen och nåla sedan resten av 
ärmen mot bakstycket, överlappningen mot framstycket.

Nåla sedan fast den delen av ärmen som nålas mot framstyckets ärmhål, nåla 
först fast ärmens mittmarkering mot axelsömmen och sedan resten av ärmen 

mot framstycket och överlappningen på bakstycket.

9. Sy fast ärmen i ärmhålet och upprepa på andra sidan.



10. Din Aurora-
klänning med 

muddade ärmslut är
nu klar! 

Snyggt jobbat!



Inspirationsbilder

Jag vill rikta ett innerligt tack till alla sömmerskor som testat 
mönstret, kommit med värdefull feedback och fotat era 

klänningar för att dela med er av inspiration. Utan er hade det 
inte varit möjligt! 









@pysselnabon
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