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Mönsterbeskrivning
Halebop är en bekväm och snygg collegetröja med flera varianter för barn i 
enkelstorlekarna 56-152.

Collegetröjan har flera olika varianter med skärningar för att möjliggöra 
effektfulla färgblock och till halsringningen kan du välja mellan halsmudd, 
krage och luva. För de barn som tycker om fickor finns magficka som tillval. 
Ärmslutet muddas och till tröjslutet kan du välja mellan mudd och fåll.

Mönstret är konstruerat för elastiska tyger och gör sig bra i exempelvis French
Terry (tunnare öglad jogging med stretch), andra joggingtyger, quiltad trikå, 
tjockare jersey eller liknande tyger. 

Sömsmån och fållar
Mönstret innehåller inte sömsmån utan detta måste läggas till. 

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån
Stickning = en raksöm nära kanten

Översikt av mönsterdelar för de olika modellerna på nästa sida.

Ta gärna del av andras Halebop-tröjor för inspiration och visa upp dina egna
alster i Facebook-gruppen ”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggarna #halebophoodie, #pysselnabonpattern och
#pysselnabon på Instagram. 
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I klipplanen visas vilka mönsterdelar som används till de olika modellerna av 
tröjan.

Tröja med övre skärning 
och krage
1 x framstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
1 x bakstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
2 x ärm
2 x ärmmudd
2 x omlottkrage

Tröja med övre och nedre 
skärning samt halsmudd
1 x framstycke (delas längs 
övre + nedre delningslinjen)
1 x bakstycke (delas längs 
övre + nedre delningslinjen)
2 x ärm
2 x ärmmudd
1 x halsmudd (se mått i 
sömnadsbeskrivning)

Tröja med övre skärning, 
krage och midjemudd
1 x framstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
1 x bakstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
2 x ärm
2 x ärmmudd
2 x omlottkrage
1 x midjemudd (se mått i 
sömnadsbeskrivning) 

Tröja med volang samt 
halsmudd
1 x framstycke (delas 
diagonalt enligt 
sömnadsbeskrivning)
1 x bakstycke (delas 
diagonalt enligt 
sömnadsbeskrivning)
2 x ärm
2 x ärmmudd
1 x halsmudd (se mått i 
sömnadsbeskrivning) 
2 x volang

Tröja med övre skärning, 
delade ärmar samt luva
1 x framstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
1 x bakstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
2 x ärm (delas längs 
delningslinjen)
2 x ärmmudd
4 x luva

Tröja med övre skärning, 
delade ärmar samt luva
1 x framstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
1 x bakstycke (delas längs 
övre delningslinjen)
2 x ärm 
2 x ärmmudd
4 x luva
1 x magficka

Valfritt öljetter och 
anoraksnoddar.
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Klipp ut följande delar:
Förbered mönsterdelen för fram- och bakstycke genom att dela dem 
längs den övre skärningen. Glöm inte lägga till sömsmån när du 
klipper ut mönsterdelarna i ditt tyg.
- 1 st vardera av övre fram- och bakstycke (klipps MVK)
- 1 st vardera av nedre fram- och bakstycke (klipps MVK)
- 2 st ärmar (klipps MVK)
- 2 st ärmmudd
- 2 st kragdelar (klipps MVK)

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar.

Tips – om du syr kragen i ett mönstrat tyg kan du klippa ut den kragdel
du vill ha synlig med tygmotivet uppochned, då kommer tygmotivet 
att hamna på rätt håll när du viker ned kragen.

Grundbeskrivning – tröja med övre skärning och krage
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1. Som ett första steg ska vi sy ihop fram- och bakstycke till hela 
delar. Börja med att lägga framstyckets överdel räta mot räta 
ovanpå nederdelen och nåla samman. Sy ihop. Vik ut framstycket 
och pressa sömmen. Om du vill kan du sy en stickning från rätsidan 
över sömmen. Tänk på att använda en elastisk söm, exempelvis en 
dekorsöm eller tvillingsöm. Upprepa på bakstycket.
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2. Lägg fram- och bakstycke  räta mot räta ovanpå varandra. Nåla 
ihop axlarna och sy båda axelsömmarna.

3. Markera mitten på 
ärmen med hjälp av en 
nål. Lägg ärmen räta 
mot räta ovanpå fram-
och bakstycke och passa 
ärmens mittmarkering 
mot axelsömmen.

4. Nåla fast ärmen i ärmhålet, från mitten och ut mot sidorna. Du 
kan behöva sträcka ärmen något i slutet. Sy ihop och upprepa på 
den andra ärmen.
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5. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra. Nåla 
ihop ärm- och sidsöm, sy ihop i ett svep.

Tips – när du ska sy ärm-
och sidsömmen kan du 
vinkla ut ärmen så att 
sömmen blir rak. Det blir 
då lättare att sy sömmen 
på exempelvis en 
overlockmaskin.

6. Vik dina muddar på mitten räta mot räta och nåla ihop långsidan. 
Sy ihop.
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8. Trä muddröret över ärmen, passa markeringarna mot varandra. 
Nåla ihop ärmslutet med mudden och sy ihop. Upprepa på andra 
ärmen.

9. Fäst trådarna väl.

7. Vik mudden aviga mot 
aviga så att det bildas ett 
rör. Markera mitten med 
nålar. 

Markera ärmslutet på 
samma sätt.
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12. Vänd kragen med rätan utåt och pressa sömmen. Du kan sy en 
stickning längs med den sydda kanten (om du sytt din krage i ett lite 
kraftigare tyg, exempelvis quiltad trikå, behövs stickningen för att kanten 
ska hålla sig snygg). Markera mitten av kragen med en knappnål. För 
över kragens markering för mitt fram från mönsterdelen.

11. Placera kragdelarna räta mot räta ovanpå varandra. Nåla ihop 
längs den rundade kanten, sy samman. Det mönstrade tyget är här 
uppochned för att det sedan ska hamna på rätt håll när kragen viks.

10. Fålla tröjslutet, 3 cm är 
rekommenderat så fållen inte viker 
sig uppåt. Använd en elastisk söm.

Om du valt krage till din tröja 
fortsätter du nedan, om du valt 
halsmudd följer du beskrivningen 
på s. 15 och för luva syr du enligt 
beskrivningen på s. 21.

©Pysselnabon
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14. Nåla fast kragen i tröjans halslinning. Var noga så att mitt fram-
markeringarna på kragen möter halslinningens mitt fram. Sy ihop.

13. Markera mitt fram och mitt bak i tröjans halslinning. Passa 
kragens mittmarkering mot mitt bak. Den sida av kragen som 
hamnar räta mot räta med tröjan är den sida som syns minst när 
kragen är nedvikt.
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Halebop med
övre skärning
och krage kan
se ut så här!



Klipp ut följande delar:
Förbered mönsterdelen för fram- och bakstycke genom att dela dem 
längs den övre och nedre skärningen. Glöm inte lägga till sömsmån 
när du klipper ut mönsterdelarna i ditt tyg.
- 1 st vardera av övre fram- och bakstycke (klipps MVK)
- 1 st vardera av mellersta fram- och bakstycke (klipps MVK)
- 1 st vardera av nedre fram- och bakstycke (klipps MVK)
- 2 st ärmar (klipps MVK)
- 2 st ärmmudd
- 1 st halsmudd (klipps 3 cm hög utan sömsmån och 75% av 

halslinningens omkrets)

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar.

Tröja med övre och nedre skärning samt halsmudd
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1. Som ett första steg ska vi sy 
ihop fram- och bakstycke till 
hela delar. Börja med att 
placera framstyckets delar 
framför dig så att du har god 
översikt över vilken ordning de 
ska sys samman.

2. Lägg framstyckets överdel räta mot räta ovanpå mittendelen och 
nåla samman. Sy ihop. Upprepa på bakstycket.
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4. Vik ut framstycket och pressa 
sömmen. Om du vill kan du sy en 
stickning från rätsidan över 
sömmarna. Tänk på att använda en 
elastisk söm, exempelvis en 
dekorsöm eller tvillingsöm. 
Upprepa på bakstycket.

Sy ihop tröjan enligt steg 2-10 i 
grundbeskrivningen innan du 
fortsätter med halsmudden på 
nästa sida.

2. Lägg framstyckets överdel räta mot räta ovanpå mittendelen och 
nåla samman. Sy ihop. Upprepa på bakstycket.

3. Lägg framstycket du sytt ihop räta mot räta ovanpå nederdelen 
och nåla samman. Sy ihop. Upprepa på bakstycket.



©Pysselnabon 15

5. Vik halsmudden på mitten räta mot räta och sy ihop kortsidan.

6. Vik halsmudden aviga mot aviga så att en ring bildas. Dela in 
mudden i fyra lika stora delar och markera med nålar. Dela in 
halslinningen på samma sätt. Trä mudden över halslinningen, passa 
ihop markeringarna och nåla samman tröja och halsmudd.

7. Sy ihop halsmudd och tröja.
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Halebop med två
skärningar och

halsmudd kan se ut
så här!

(Ps, det här är första
varianten av skärningen, på

det färdiga mönstret är
mittendelen bredare)



Klipp ut följande delar:
Till den här modellen väljer du fram- och bakstycke efter smak och tycke 
(en eller två skärningar), även om du vill ha halslinning, luva eller krage. Du 
syr ihop tröjan enligt grundbeskrivningen efter att du förberett ärmarna 
enligt beskrivningen nedan.

Förbered mönsterdelen för ärmen genom att dela den längs delningslinjen. 
Glöm inte lägga till sömsmån när du klipper ut mönsterdelarna i ditt tyg. Du 
kan med fördel sätta en nål längst upp på ärmens kant som ska sys ihop 
med ärmens mitt för att säkerställa att de sätts ihop enligt mönsterdelen. 
När du klipper ut den undre ärmdelen väljer du mellan att klippa ut två 
separata (som på bilderna nedan) eller en hel – om du vill klippa ut en hel 
för att undvika sömmen under ärmen lägger du kanten (under ärmen) MVK 
och lägger endast till sömsmån på den del som sys fast på resten av ärmen. 
Om du klipper ut den så behöver du sy ihop tröjans sidsöm först och nåla i 
ärmen i det hela ärmhålet.

- 2 st ärmar mitt (klipps MVK)
- 4 st ärmar kant (2 klipps spegelvänt)
- 2 st ärmmudd

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar men var noga med att lägga 
till den endast den sömsmån som ska sys bort. Lägger du till för mycket 
sömsmån kommer ärmen att upplevas för lång för ärmhålet.

Tröja med delad ärm
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1. Placera ärmens mitt framför dig och lägg ärmens kanter på rätt 
sida om ärmen med rätan upp. Lägg sedan ärmens kanter räta mot 
räta på ärmens mitt och nåla fast. Sy ihop.

När du syr fast ärmen i ärmhålet på fram och bakstycke (steg 4 på 
sid 7 i grundbeskrivningen) passar du ärmens delning mot fram-
och bakstycket övre skärning så att sömmarna möts.



Klipp ut följande delar:
Magfickan kan du använda på valfri modell av tröjan Halebop. Fickan 
sys på framstycket innan du syr ihop tröjan. Om du syr tröjan med 
midjemudd kan du sy fast nederkanten av magfickan mellan 
midjemudden och framstycket.

- 1 st magficka (klipps MVK)

Sömsmån
Lägg till 1 cm fåll runt om hela magfickan.

Magficka
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1. Vik in de diagonala sidorna 1 cm, nåla fast. Sy fast fållen med en 
elastisk söm.

2. Vik in den övre och nedre 
kanten samt de raka sidorna 1 
cm. Nåla fast.

3. Placera framfickan på 
framstycket, 5-6 cm ovanför 
tröjslutet (räkna bort fållen). 
Nåla fickan på plats och sy fast.
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Halebop med 
magficka och
skärning på

ärmarna kan se 
ut så här!



Klipp ut följande delar:
Luvan kan du använda till alla varianter av Halebop. Sy ihop din tröja 
enligt beskrivningen för den variant du valt – när du kommer till 
halslinningen syr du luvan enligt beskrivningen nedan. Beskrivningen 
visar luva med omlott, om du väljer att sy din luva utan omlott syr du 
den enligt nedan men utan att lägga den omlott framtill.

- 4 st luva (här kan du klippa 2 st spegelvända luvdelar i yttertyg och 
2 st spegelvända i fodertyg)

Sömsmån
Lägg till sömsmån.

Luva
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1. Lägg dina luvdelar räta mot räta (foderdelarna för sig och 
ytterdelarna för sig). Nåla ihop längs den yttre rundade kanten och 
sy sedan ihop luvdelarna.

2. Vänd ytterluvan med rätan utåt och trä in den i foderluvan räta 
mot räta. Nåla fast längs med den raka främre kanten.
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4. Lägg in foderluvan i ytterluvan och nåla fast längs med den 
främre raka kanten (det som blir öppningen på luvan). Sy en 
stickning runt hela öppningen.

3. Sy ihop längs den främre raka 
kanten med en elastisk söm.

5. För över mittmarkeringen från 
mönsterdelen till luvan.

Markera även mitt fram och mitt 
bak på tröjan.
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7. Nåla fast hela vägen runt och sy fast med en elastisk söm.

6. Nåla fast luvan på tröjan, var 
noga med att mittmarkeringarna 
möts, luvan skall gå omlott 
framtill. Luvans yttertyg ska liga 
räta mot räta med tröjan.

(Om du valt en luva utan omlott 
lägger du inte kanterna omlott 
här.

8. Din luva är nu klar – snyggt!
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Halebop med 
luva kan se ut så

här!



Klipp ut följande delar:
Midjemudden kan du använda till alla varianter av Halebop. Sy ihop 
din tröja enligt beskrivningen för den variant du valt – istället för att 
fålla syr du på en midjemudd enligt beskrivningen nedan.

- 1 st midjemudd (klipps 12 cm hög utan sömsmån och 85% av 
tröjslutets omkrets)

Sömsmån
Sömsmån ingår ej, lägg till sömsmån.

Midjemudd
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1. Börja med att 
förbereda din 
midjemudd enligt 
måtten ovan.

2. Vik midjemudden räta mot räta nåla samman. Sy ihop. 
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4. Trä mudden över tröjslutet, passa ihop markeringarna och nåla 
samman tröja och midjemudd. Sy ihop.

3. Vik midjemudden aviga 
mot aviga så att en ring 
bildas. Dela in mudden i fyra 
lika stora delar och markera 
med nålar. Dela in tröjslutet 
på samma sätt.

5. Fäst tråden. Din midjemudd är klar!
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Halebop med 
midjemudd kan

se ut så här!



Förbered mönsterdelen för fram- och bakstycke
Innan du klipper ut mönsterdelarna på tyg behöver du förbereda 
fram- och bakstycke. Börja med att rita av mönsterdelarna hela (ej 
MVK). Gör en markering på vänster axel, 2 cm in från halslinningen. 
Gör en markering på motsatt sida 3 cm upp från tröjslutet (om du lagt 
till sömsmån 3 cm hamnar markeringen 6 cm från tröjslutet). Dra ett 
rakt diagonalt streck mellan markeringarna och dela mönsterdelen. 
Obs – skärningen för fram- och bakstycke ska vara spegelvänd så att 
skärningen i axeln fram möter skärningen i axeln bak och likadant i 
tröjslutet. 

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar, även där du delat fram-
och bakstycke längs med den diagonala linjen.

Volang fram och bak
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1. Börja med att förbereda din volang enligt anvisningar i tabellen.
Innan du fållar den kan du sy en söm längs den diagonala kanten 
med din overlock så blir det lättare att fålla.
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4. Lägga fram- och bakstycke räta mot räta och nåla ihop 
axelsömmarna. Du har en hel axelsöm och en delad. Sy ihop 
axelsömmarna.

3. Vik upp den diagonala sidan och fålla volangen 1 cm.

2. Lägg volangdelarna räta mot räta så att den bredare kortsidan 
möts. Nåla och sy ihop.
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6. Placera den nedre delen av framstycket framför dig med rätan 
upp. (Här sitter fram- och bakstycke ihop i axelsömmen.) Lägg 
volangen med rätan upp ovanpå och nåla fast volangen från 
tröjslutet, upp över axeln och ner längs mot andra tröjslutet. Passa 
axelsömmen på tröjan med sömmen där du sydde ihop dina 
volangdelar.

5. Klipp till en bit framilonband som är lika långt som den diagonala 
skärningen på fram- och bakstycket. Framilonbandet ska inte vara 
delat utan klipp det i ett stycke. Rynka volangen med hjälp av 
familonet. Tänk på att inte sträcka volangen när du syr fast bandet. 
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8. Vänd tröjan rätt, pressa ner volangen och sy fast den med en 
stickning, sömsmånen ska peka uppåt.

Härefter kan du fortsätta sy ihop din tröja från och med steg 3 i 
grundbeskrivningen på sida 7.

7. Placera den övre delen av fram- och bakstycket med rätan ner så 
att den diagonala skärningen med volangen emellan hamnar räta 
mot räta. Nåla ihop, passa axelsömmarna mot varandra. Sy ihop. 
Var försiktig när du syr ihop så att fram- och bakstycket inte sträcks.
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Halebop med 
volang kan se ut

så här!



Förbered mönsterdelen för framstycke och ärm
Innan du klipper ut mönsterdelarna på tyg behöver du förbereda 
framstycket och ärmen. 

Framstycke: Börja med att rita av framstycket helt (ej MVK). Gör en 
markering på vänster axel, 2 cm in från halslinningen. Gör en 
markering på motsatt sida 3 cm upp från tröjslutet (om du lagt till 
sömsmån 3 cm hamnar markeringen 6 cm från tröjslutet). Dra ett rakt 
diagonalt streck mellan markeringarna och dela mönsterdelen. 

Ärm: Rita av ärmen och för över markeringen som finns upptill på 
MVK. Klipp ut mönsterdelen med sömsmån. Dela mönsterdelen rakt 
över från markeringen (dela inte sömsmånen). Hur du sedan klipper 
ut ärmen på tyg visas i sömnadsbeskrivningen nedan. 

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar, även där du delat 
framstycke längs med den diagonala linjen.

Volang framtill
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1. Din mönsterdel för ärmen 
ser ut som på bilden när du 
förberett den, delningen går 
endast över själva ärmen, 
inte över sömsmånen.

2. Nåla fast din mönsterdel 
för ärm på tyget. 
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5. Förbered sedan din volang enligt steg 1-3 samt 5 i 
sömnadsbeskrivningen för volang (s. 28-30).

4. Klipp upp ärmen ner till 
markeringen.

3. Upptill där du delat 
mönsterdelen vinklar du ut 
toppen på ärmkullen så att 
du längs MVK har en 
sömsmån. Kontrollera mot 
kanten att linjen inte 
överlappar, endast 
sömsmånen viks ner lite och 
minskas. Klipp ut ärmen i 
tyget med justeringen. 

6. Placera den nedre delen av 
framstycket framför dig med 
rätan upp. Lägg volangen 
med rätan upp ovanpå och 
nåla fast volangen från axel 
till tröjslut.
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8. Vänd tröjan rätt, pressa ner volangen och sy fast den med en 
stickning, sömsmånen ska peka uppåt.

7. Placera den övre delen av framstycket med rätan ner så att den 
diagonala skärningen med volangen emellan hamnar räta mot räta. 
Nåla ihop, passa axelsömmarna mot varandra. Sy ihop. Var försiktig 
när du syr ihop så att delarna inte sträcks.

9. Lägg fram- och bakstycke  räta mot räta ovanpå varandra. Nåla 
ihop axlarna. På den vänstra sidan ska du nu nåla fast den 
uppklippta ärmen. Nåla fast volangen i ärmen, sömsmånen på 
ärmen ska överlappa sömsmånen på fram- och bakstyckes ärmhål.
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10. Sy ihop.

11. Nåla fast ärmen. Över axelsömmen gör du ett jack i sömsmånen 
så att den går att vika åt varsitt håll när du syr fast ärmen. 
Sy fast ärmen.

12. Såhär ser ärmen och volangen ut från rätsidan nu.

Den andra ärmen och resten av tröjan syr du samman enligt 
grundbeskrivningen, från steg 4 (s. 7).



Inspirationsbilder

Ett oändligt stort tack till alla testsömmerskor som testat 
mönstret, kommit med värdefull feedback och fotat sina 

Halebop-tröjor för att dela med sig av inspiration. Utan er 
hade det inte varit möjligt! Tack till Therese Larsen för 

bilderna till instruktionen för luvan på sida 21-24!
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Tips på fler mönster från 
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Tips på fler mönster från 
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