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Mönsterbeskrivning
Stella är en lekvänlig, praktisk klänning med rymliga fickor för barn i 
enkelstorlekarna 74-152.

Klänningen kan sys med olika fickor, muddad halsringning eller krage. 
Ärmsluten kan fållas eller muddas och du kan välja mellan skärning endast 
framtill eller både fram och bak. 

Mönstret är konstruerat för elastiska tyger och för sig bra i exempelvis 
bomullsjersey och tunnare öglad jogging med stretch. Med sin lekvänliga 
skärning och möjligheten att välja mellan lång och kort ärm passar klänningen 
lika bra till svala vårdagar som varma sommardagar. De stora fickorna är både 
en snygg detalj och en praktisk förvaring för barn som tycker om att samla 
skatter både inne och ute.

Sömsmån och fållar
Mönstret innehåller varken sömsmån eller fållar, utan dessa måste läggas till. 
Lägg även till sömsmån i halsringningen. 

Beräkna mudd
Mudden till halsringningen, korta ärmslut och fickor är lämplig att göra 3,5 cm 
hög exklusive sömsmån. Till halsringning klipps mudden 75% av 
halsringningens omkrets. Till framfickorna klipps mudden 90% av fickans bredd, 
till sidofickorna 80% av fickans bredd. Till ärmsluten klipps mudden 80% av 
ärmslutets omkrets.

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån
stickning = en raksöm nära kanten
överkasta = sy en overlock- eller sicksacksöm längs kanten

Översikt av mönsterdelar för de olika modellerna på nästa sida.

Ta gärna del av andras Stella-klänningar för inspiration och visa upp dina egna
alster i Facebook-gruppen ”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggarna #stelladress, #pysselnabonpattern och #pysselnabon 
på Instagram. 
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I klipplanen visas exempel på hur olika delar kan kombineras ihop. Du kan 
självfallet välja att variera din Stella på fler sätt efter tycke och smak!

Mönsterdelar för klänning med skärning och fickor fram
1 övre framstycke (klipps MVK)
1 övre bakstycke (klipps MVK)
1 nedre bakstycke (klipps MVK)
1 nedre framstycke (klipps MVK, delas enligt beskrivning i 
tutorialen på sid 6)
2 fickor (klipps spegelvända, ej MVK)
2 långa ärmar för fåll (klipps MVK)
Mudd till halsringning och fickor

Mönstersidor: 1-9, 15-15

Mönsterdelar för klänning med rymliga sidofickor och 
kort ärm
1 övre framstycke (klipps MVK)
1 övre bakstycke (klipps MVK)
2 nedre framstycke (klipps MVK , delas enligt 
beskrivning i tutorialen på sid 18)
2 fickor (klipps MVK längs den sneda kanten)
2 korta ärmar (klipps MVK)
Mudd till halsringning, ärmslut och fickor

Mönstersidor: 1-7, 11-12

Mönsterdelar för klänning med magficka och krage
1 övre framstycke (klipps MVK)
1 övre bakstycke (klipps MVK)
1 nedre bakstycke (klipps MVK)
1 nedre framstycke (klipps MVK, delas enligt beskrivning i 
tutorialen på sid 31)
1 magficka (klipps MVK)
2 långa ärmar för fåll (klipps MVK)
1 krage

Mönstersidor: 1-15
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Förbered framstycket 
För att sy Stella med skärning fram och fickor fram börjar du med att 
förbereda framstyckets nedre mönsterdel genom att dela det vid den 
lodräta skärningen samt vid den horisontella skärningen. 

Klipp sedan ut följande delar:
- övre och nedre bakstycke
- två ärmar
- två fickor som ej läggs MVK
- mudd till halsringning och fickor
- övre framstycke 
- De tre delarna till det nedre skurna framstycket för sidofickor. 

Observera att mittdelen klipps MVK, siddelarna klipps två 
spegelvända. 

Sömsmån och fållar
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar och fållar där det är 
aktuellt. Lägg även till sömsmån i halsringning. Fåll 3 cm är lagom i 
klänningsslut och 2 cm i ärmslut.

Beräkna mudd
Mudden till halsringningen och fickorna är lämplig att göra 3,5 cm hög 
exklusive sömsmån, till fickorna klipps mudden 90% av fickans bredd, 
till halsen klipps mudden 75% av halsringningens omkrets.

Sy din Stella med skärning fram och fickor fram
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2. Vik muddremsan till fickan med rätan utåt och nåla fast på fickans 
övre kortsida, du behöver sträcka mudden lite. Sy ihop.

1. Lägg det övre och det nedre bakstycket räta mot räta, nåla och sy 
ihop.
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4. Sy ihop och 
upprepa på det 

andra sidostycket.

3. Nu är det dags att sy 
ihop det nedre 

framstyckets sidodel och 
fickan. Placera den övre 

sidodelen med rätan 
upp. Placera fickan med 

rätan upp ovanpå 
sidodelen. Placera den 
nedre sidodelen med 

rätan ner och nåla ihop.
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5. Nåla ihop sidostyckena med det nedre framstyckets mittstycke, räta 
mot räta. Kontrollera att fickan är ordentligt fastnålad.
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6. Såhär ser det ut med mittstycket underst och sidostyckena 
fastnålade ovanpå.



7. Sy ihop.
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8. Såhär ser det nedre framstycket ut från rätsidan.



9. Lägg det övre och det nedre framstycket räta mot räta, nåla och sy 
ihop.
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10. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra, nåla och 
sy ihop axelsömmarna.



11. Märk ut mitten på ärmkullen med en nål, nåla fast ärmen i 
ärmhålet och sy fast.
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12. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra och nåla 
samman ärm- och sidsömmar. Var noga med att sömmarna i armhålan 
möter varandra. Sy ärm- och sidsöm i ett svep. Upprepa på den andra 

sidan.



13. Klipp till mudden till halsringningen och vik den räta mot räta så 
att kortsidorna möts. Nåla och sy ihop.
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14. Vik mudden så att avigsidorna möts och det bildas en ring. 
Markera muddens mitt fram, mitt bak och sidor med knappnålar 

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



15. Gör likadana markeringar i klänningens halsringning, passa 
muddens markeringar mot halsringningens och nåla samman dem. Du 

behöver sträcka mudden något.
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16. Sy samman mudd och halsringning genom att sy ett varv runt. Här 
är det extra viktigt att du använder en elastisk söm. Fäst tråden väl.



17. Nu återstår att fålla ärm- och klänningsslut. Vik in, nåla och sy upp 
lika mycket fåll som du la till när du klippte ut.
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18. Såhär ser klänningen ut när den är färdig!
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En Stella med
ficka fram kan se 

ut så här



Förbered framstycket
För att sy Stella med stora sidofickor och kort ärm börjar du med att 
förbereda framstyckets nedre mönsterdel genom att dela det vid den 
lodräta skärningen samt vid den horisontella skärningen. 

Klipp sedan ut följande delar:
- övre bak- och framstycke
- två korta ärmar
- mudd till halsringning, ärmslut och fickor
- två sidofickor som läggs MVK vid den högra sneda linjen
- två omgångar (en till fram och en till bak) av de tre delarna till det 

nedre skurna framstycket för sidofickor. Observera att mittdelen 
klipps MVK, siddelarna klipps två spegelvända. 

Sömsmån och fållar
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar och fåll i klänningsslut   
(3 cm är lagom). Lägg även till sömsmån i halsringning.

Beräkna mudd
Mudden till halsringning, ärmslut och fickor är lämplig att göra 3,5 cm 
hög exklusive sömsmån. Till fickor och ärmar klipps mudden 80% av 
fickans/ärmslutets bredd, till halsen klipps mudden 75% av 
halsringningens omkrets.
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Sy din Stella med rymliga sidofickor och kort ärm



2. Sy ihop.

1. Vik muddremsan till fickan med rätan utåt och nåla fast upptill på 
fickan, du behöver sträcka mudden lite.
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3. Lägg fram dina siddelar till fram- och bakstycke. Ett tips när du 
klipper till delarna är att markera mitt/upp med en knappnål för att 
lättare hålla reda på delarnas riktning. Här på bilden ligger bitarna 

aviga mot aviga så som de är utklippta.
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4. Lägg delarna räta mot räta, nåla och sy ihop sidorna.



5. Placera ena sidans delar utvikta med rätan uppåt och placera en 
sidoficka med rätan upp ovanpå den övre av siddelarna. 
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6. Placera den nedre siddelen räta mot räta ovanpå fickan, nåla ihop.



7. Sy ihop.
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8. Såhär ser en sida ut nu med ficka. Upprepa steg 5-7 på den andra 
sidan.



9. Placera mittdelarna (fram och bak) på varsin sida av den ena 
siddelen, räta mot räta. Nåla fast och sy ihop. När du syr fast fickan: 

kontrollera att mudden är med i sömmen.
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10. Såhär ser det ut nu med ena sidan i mitten och de båda 
mittdelarna upptill och nertill.



11. Placera den andra siddelen ovanpå räta mot räta. Nåla fast 
siddelens sidor på mittdelarna och sy ihop. När du syr fast fickan: 

kontrollera att mudden är med i sömmen.
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12. Nu är den nedre delen av klänningen klar.



13. Fäst alla trådar nertill på klänningen ordentligt.
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14. Fålla klänningsslut. Vik in, nåla och sy upp lika mycket fåll som du 
la till när du klippte ut.
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16. Märk ut mitten på ärmkullen med en nål, nåla fast ärmen i 
ärmhålet och sy fast.

15. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra, nåla och 
sy ihop axelsömmarna.
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18. Klipp till muddarna till ärmslutet.

17. Lägg övre fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra och 
nåla samman ärm- och sidsömmar. Var noga med att sömmarna i 

armhålan möter varandra. Sy ärm- och sidsöm i ett svep. Upprepa på 
den andra sidan.



19. Klipp till mudden till ärmslutet och vik den räta mot räta så att 
kortsidorna möts. Nåla och sy ihop.

©Pysselnabon 27

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

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



21. Gör likadana markeringar i ärmslutet, passa muddens markeringar 
mot ärmens och nåla samman dem. Du behöver sträcka mudden 

något. Sy samman mudd och ärmslut genom att sy ett varv runt. Här 
är det extra viktigt att du använder en elastisk söm. Fäst tråden väl.
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22. Upprepa steg 18-21 på halsmudden.



23. Trä den nedre klänningsdelen på den övre klänningsdelen räta mot 
räta. Nåla och sy ihop.
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24. Såhär ser klänningen 
ut när den är färdig!
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En Stella med 
sidofickor kan se 

ut så här.



Förbered framstycket
För att sy Stella med magficka börjar du med att förbereda 
framstyckets nedre mönsterdel genom att dela det vid den lodräta 
skärningen samt vid den horisontella skärningen för magficka. 

Klipp sedan ut följande delar:
- övre och nedre bakstycke
- två ärmar
- en magficka
- mudd eller krage till halsringning
- övre framstycke 
- Nedre framstycke: de tre delarna till det nedre skurna framstycket 

för magficka. Observera att mittdelarna klipps MVK, siddelen klipps 
två spegelvända. 

Sömsmån och fållar
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar och fåll 1 cm upptill på 
magfickan. Lägg även till sömsmån i halsringning.

Alternativ placering av magfickan
Du kan även välja att sy magfickan på helt framstycke, då delar du inte 
det nedre framstycket utan syr fast magfickan ovanpå framstycket, 
passa in den nedre kanten av magfickan mot det horisontella strecket.

Sy en magficka
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1. Överkasta kanterna på magfickan.
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2. Vik in den svängda delen av magfickan på båda sidor och sy en 
stickning nära kanten.



3. Vik ner den övre kanten på magfickan, nåla fast.
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4. Sy fast.



5. Placera den övre mittdelen med rätan uppåt och magfickan ovanpå 
med rätan uppåt. Placera den nedre mittdelen med rätan nedåt och 

håla ihop.
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6. Sy ihop, från rätsidan utvikt ser mittendelen av framstycket ut såhär.



7. Nåla fast fickan upptill och sy fast.
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8. Nåla fast siddelarna, sy fast och sy ihop klänningen enligt 
grundbeskrivningen.
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En Stella med 
magficka kan se 

ut så här



1. Vik kragdelen och sy ihop kortsidorna.

©Pysselnabon 37

2. Vänd kragdelen med rätan ut och pressa den nyss sydda sömmen.

Sy Stella med en krage
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1. Lägg kragen lite omlott framtill så att det bildas en ring. Markera 
kragens mitt fram, mitt bak och sidor med knappnålar (kragen delas 

därmed in i fyra lika stora delar).

2. Gör likadana 
markeringar i 
klänningens 

halsringning, passa 
kragens markeringar 
mot halsringningens 

och nåla samman 
dem.

3. Sy samman krage och 
halsringning genom att sy 
ett varv runt. Här är det 

extra viktigt att du 
använder en elastisk söm. 
Fäst tråden väl och vänd 

kragen rätt.

Om du vill kan du sy en 
stödsöm ca 1cm upp på 
omlotten för att kragen 

ska stanna uppe vid 
användning.



2. Sy ihop muddarnas kortsidor.

1. Vik ärmmuddarna räta mot räta var för sig så att kortsidorna möts, 
nåla ihop.

Sy Stella med muddärm
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4. Dela sedan in ärmslutet på 
samma sätt och markera med 

nålar. Skjut in mudden räta 
mot räta inuti ärmen och passa 

ärmens markeringar mot 
muddens och nåla samman.

3. Vik muddarna så att 
avigsidorna möts och det bildas 

en ring. Markera muddarnas 
mitt fram och mitt bak med 

knappnålar (muddarna delas 
därmed in i två lika stora delar).

5. Sy samman mudd och ärm 
genom att sy ett varv runt. Här 
är det viktigt att du använder 

en elastiskt söm. Upprepa steg 
4-5 på den andra ärmen.
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Inspirationsbilder

Stort tack till Jenny @jennymedj för bilderna till beskrivningen 
på muddärm. Jag vill även rikta ett oändligt stort tack till alla 
testsömmerskor som testat mönstret, kommit med värdefull 

feedback och fotat sina klänningar för att dela med sig av 
inspiration. Utan er hade det inte varit möjligt!
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Tips på fler mönster från 
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Tips på fler mönster från 
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