
Bildbeskrivning
Helklockad klänning i storlek 56-152

Ett sömnadsmönster från Pysselnabon
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Mönsterbeskrivning
Astro är en helklockad klänning för barn i enkelstorlekarna 
56-152. Klänningen har en klassisk skärning och har ett härligt 
snurr i kjoldelen. Välj mellan kort och lång muddad ärm till 
din klänning.

Mönstret är konstruerat för elastiska tyger och gör sig bra i till 
exempel bomullsjersey eller tunnare öglad jogging med 
stretch.

Mönstret innehåller inte sömsmån, kom ihåg att även lägga 
till sömsmån i halslinning oavsett om du muddar eller 
bandkantar. I kjolslutet rekommenderas att lägga till 3 cm fåll 
på mönsterdelarna. Använd en elastisk söm.

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån

För att sy Astro behöver du följande mönsterdelar:

• 1 framstycke (klipps MVK)

• 1 bakstycke (klipps MVK)

• 2 ärmar (klipps MVK)

• 2 kjoldelar (klipps MVK)

• Mudd till ärmar och hals

Till mudden är det lagom att räkna 75% av öppningens 
omkrets. Om du använder en lite hårdare mudd kan du 
använda 80% av omkretsen.

Ta gärna del av andras Astro-klänningar för inspiration 
och visa upp dina egna alster i Facebook-gruppen
”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggen #astrodress, #pysselnabon och
#pysselnabonpattern på Instagram. 
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Sömnadsbeskrivning
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1. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra och nåla 
samman axelsömmarna. Sy båda axelsömmarna.

2. Markera ärmens mitt med 
en knappnål. Mitten hittar du 
enkelt genom att vika ärmen 
dubbel. Lägg ärmen räta mot 
räta ovanpå det 
sammansydda fram- och 
bakstycket och passa ärmens 
mittmarkering mot 
axelsömmen. 

3. Nåla i hela ärmen och sy fast med en elastisk söm. 
Upprepa på andra ärmen.
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5. Nåla fast kjoldelen på klänningslivet och sy ihop.

4. Mät ut mitten på 
kjoldelen och 
klänningslivets nederdel.
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6. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra. Nåla 
ihop ärm- och sidsöm från ärmslut till kjolslut, 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.

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

10. Fäst trådarna väl.

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

Markera ärmslutet på 
samma sätt.
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11. Vik halsmudden på mitten räta mot räta och sy ihop kortsidan.

12. 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.

13. Sy ihop halsmudd och tröja.
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14. Fålla kjoldelen.

Tips! När du fållar en svängd kjoldel – exempelvis en halvklockad 
kjoldel som peplumkjolen eller en helklockad kjoldel som på en 
snurrklänning - vill tyget gärna bubbla sig i fållen. Dela in kjoldelen i 
åttondelar och sträck kjoldelen lite när du fållar så att överflödet 
fördelar sig jämnt över hela kjoldelen. När jag fållar på 
hushållsmaskinen brukar jag vika ner fållen över kanten på 
maskinen, då sträcker sig överflödet utan att kjoldelen sträcker sig.

När Fållen är klar är den slät på utsidan och på insidan har 
överflödet fördelat sig jämnt mellan stygnen.



Tips på fler mönster från 
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Tips på fler mönster från 
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