
Upphovsrätt 2018 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster. 

Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg). 
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan 

(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.
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mönstret
Mix (L)it Cap är ett allroundmönster i 
dubbelstorlekarna 39/40 – 57/58. Solhatten 
kan sys som keps med skärm, hatt med 
brätte, runtgående eller bakre nackskydd 
eller som huvudduk med skärm – här finns 
något för alla smaker.

Tygval
Mix (L)it Cap kan sys både av elastiska eller 
stumma tyger. Till båda varianterna finns egna 
mönsterdelar, som är konstruerade och 
anpassade just för den sortens tyg. Hatten 
kan exempelvis sys av:

• Sweat/college
• French Terry
• Jersey
• Bomullsjersey

Materiallista
• Skrivare och papper
• Tygsax / Rullkniv
• Knappnålar / Clips
• Måttband / Linjal
• Hushållsmaskin och / eller Overlock
• Strykjärn

Börja med att läsa igenom hela 
sömnadsbeskrivningen. På så sätt kan 
eventuella frågor få sina svar redan nu! 
Kontakta mig annars gärna på 
steffi@bonchipie.de

!

• Stickade tyger
• Bomull
• Poplin
• Manchester
• Jeans

Valbart
• Muddväv
• Skärminlägg
• Kardborrband ca. 2cm brett
• Kamsnaps/tryckknappar
• Klädda knappar
• Passpoal, spets eller annat pynt som        
dekoration
• Resårband ca. 2-3cm brett

Tygåtgång
För en tygbredd på 1,40m:
Storlek 39/40 till 43/44: 35cm
Storlek 45/46 till 49/50: 40cm
Storlek 51/52 och 54/55: 45cm

Muddväv:
Storlek 39/40 till 45/46: ca. 40 x 10cm
Storlek 47/48 till 52/53: ca. 45 x 10cm
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Möjliga skärminlägg
Följande inlägg testades inom ramen för testsömnaden:

• Filt ca 2mm
• Volymvlieseline
• Wettex-trasa (bra till badhatt)
• Vlieseline S 520 (Schabrakinlägg)
• Decovil I
• Vlieseline H 250
• Bomullsväv
• Softshell
• Jeans
• Volymvlies H 630

De listade skärminläggen är enbart förslag. Varje sömmerska måste själv avgöra, vilket material hen 
föredrar. Beroende på fasthet och tjocklek kan även flera material kombineras.

Passform

Huvudomfång ögonbrynshöjd 
till över bakhuvudsrundningen

Mått för mudd minus 2-4cm

39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58

Bredd stumma 
tyger mått A

43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 61,0

Bredd elastiska 
tyger mått A

36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 50,0 52,0 53,5
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• SnapPap
• Bosal
• Thermolam
• Fleece
• Skumgummi/Skumplast
• Plast (glassförpackning)
• Skumgummibåge
• Stickvlies
• Vildona
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Måttband för huvudomfång
klipp ut, tejpa ihop och 

förstärk med tejpremsor
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Klipp ut

Klipp ut

Klipp ut

Tejpa här

Tejpa här
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Skriva ut mönstret
För att ditt mönster ska få rätt storlek, var noga med att du skriver ut det i verklig storlek och i 
högformat. Helst skriver du först ut den första sidan som testsida. Där finns en testkvadrat, som 
ska ha måtten 2x2 cm.
Mönstret består av lager, dvs enskilda storlekar kan stängas av. 2x2

Plan för tejpning
Mönstret tejpas ihop enligt följande:
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runtgående 
nackskydd

keps

brätte huvudduk

bakre
nackskydd
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Varianter (stumma tyger)
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Varianter (elastistiska tyger)

runtgående nackskyddkeps

brätte huvudduk

bakre nackskydd
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RosettKardborrband

Kanal för snodd/band Resår
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Varianter (Förseglingsvarianter)
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Skriv ut ditt mönster, tejpa ihop det 
enligt tejpplanen, klipp ut 
mönsterdelarna direkt i 
skrivarpappret eller rita av och klipp ut. 
Därefter klipper du ut dina 
mönsterdelar i valt tyg – kom ihåg att 
lägga till sömsmån och ev. fåll. För 
varianten Runtgående nackskydd har 
du nu följande delar framför dig:

Grundmössa
Lägg mössdelen MVK räta mot räta 
och nåla samman. Sy nu de båda yttre 
öppna kanterna med en elastisk söm 
eller på overlock. Var noga med att 
starta sömmen på MVK-sidan i en båga 
(se inringat område). Därigenom 
förhindrar du att din hatt får tråkiga 
“hörn“.

Vik sedan de två öppna kanterna uppåt 
och sy samman öppningen. Var även 
noga med att inte starta eller sluta 
sömmen för kantigt utan i en båge.

Om nackskyddet sys i enkelt lager tyg, 
fållar du nu ytterkanten. Detta gör du 
genom att vika in fållen (här 1 cm) och 
nåla fast den. Du kan även välja att 
överkasta kanten med overlock, men i 
jersey är det inte nödvändigt. 
Eventuellt pressar du även kanten, 
innan du sedan syr fast den ett varv 
runt med en elastisk söm nära kanten.
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Sömnadsbeskrivning (elastistiska tyger)
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Nu måste du nåla samman den färdiga 
mössdelen med nackskyddet räta mot 
räta (markera mitt bak på 
nackskyddet och passa markeringen 
mot mössdelens söm). Även här syr du 
sedan samman allt med en elastisk 
söm på hushållsmaskinen alt. med 
overlock.

Nu är din solhatt med runtgående 
nackskydd färdig.

För att sy en fodrad variant, syr du allt 
dubbelt.

Lägg samman de båda delarna räta 
mot räta i varandra, så att alla 
sömmar ligger ovanpå varandra, och 
nåla ihop ytterkanten.

Rundgående nackskydd/brätte
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Sy ett varv runt, men lämna ett 
vändhål på ca. 10 cm. Klipp ner 
sömsmånen, dock ej längs vändhålet.

Vänd hatten rätt genom vändhålet 
och forma ut brättet ordentligt, 
eventuellt med hjälp av änden på en 
träslev.

Sy en stickning ett varv längs kanten. 
Samtidigt sys vändhålet igen. Här kan 
du välja att fästa en stämplad 
SnapPap-etikett över start-
/stoppställe som dekoration.

Din fodrade solhatt med brätte är nu 
färdig!
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Klipp ut ditt bakre nackskydd en 
respektive två gånger beroende på 
om du vill sy det i enkelt eller dubbelt 
tyg

Enkelt tyg:
Antingen fållar du nackskyddets 
ytterkant eller förser den med en 
rullsöm.
Dubbelt tyg:
Lägg båda delarna räta mot räta 
ovanpå varandra och sy den yttre, 
rundade kanten. Vänd nackskyddet 
rätt, pressa och sy en stickning nära 
kanten.

Markera mitt bak på mössdelen och 
på nackskyddet.

Bakre nackskydd

Nåla sedan fast nackskyddet på 
mössan och sy samman.
Om du syr en fodrad mössa gör du på 
samma sätt som beskrivs ovan för en 
fodrad solhatt med runtgående 
nackskydd/brätte.
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Skärm

Pressa mellanlägget på tygets avigsida 
(för mer stadga i skärmen kan du 
pressa mellanlägget på skärmen båda 
delar) och lägg därefter båda 
skärmdelarna räta mot räta ovanpå 
varandra.

Beroende på skärminlägg kan 
skärmen sys på flera olika sätt.
Variant 1:
Klipp ut skärmen i dubbelt lager tyg 
samt i enkelt lager av ditt valda 
skärminlägg, t.ex. kraftigt mellanlägg 
(detta klipps utan sömsmån).

Nu syr du samman skärmdelarna 
längs den yttre, rundade kanten.

Vänd skärmen rätt. Om du syr av ett 
kraftigt tyg, rekommenderas att du 
klipper ner sömsmånen först.
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Sy sedan en stickning nära kanten. 
För den riktiga basbollkepslooken kan 
du sy en till stickning parallellt med 
den första. Som mått fungerar en 
pressarfotsbredd utmärkt, eller så 
kan du rita in en andra linje med en 
textilpenna.

Nu är skärmen klar och kan sys fast 
på den sedan tidigare förberedda 
mössdelen.

Variant 2:
Klipp ut skärmdelen x2 i valt tyg samt 
skärminlägget 1x (även här utan 
sömsmån). Lägg skärmens båda 
mönsterdelar räta mot räta ovanpå 
varandra.

Sy en söm längs skärmens ytterkant 
och klipp ner sömsmånen.
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Nu vänder du skärmen rätt och 
skjuter in ditt skärminlägg inuti 
skärmen.

Därefter sys en stickning nära kanten 
runt hela skärmen. Samtidigt sluts 
även den bakre öppningen innanför 
skärmens sömsmån.
Skärmen är nu färdig och kan sys 
fast på mössan.

Grundmössa
Följande delar klipper du ut för att sy 
en keps/hatt med kardborrband:

Du börjar med de två första 
mössdelarna (mössans framstycken). 
Dessa lägger du räta mot räta 
ovanpå varandra och nålar samman. 
Markera punkten, där de utritade 
spetsarna möts, med en knappnål. Sy 
en sida fram till den markerade 
punkten. Om du vill kan du även 
förstärka de båda framstyckena 
med mellanlägg – det framhäver 
basebollkepskänslan i hatten.
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Sy samman alla mössdelar enligt 
samma princip. Sluta sy varje söm vid 
den markerade punkten och var 
noga med att mössdelarna ligger 
precis på varandra.

När du sytt samman alla mössdelar, 
pressar du isär sömsmånerna. Nu 
finns möjligheten att täcka dina 
sömmar med ett bomulls-
/snedslåband eller liknande. Nåla i så fall 
fast ditt snedslåband över 
sömmarna och var noga med att 
bandet ligger precis mitt på 
sömmarna.

Sedan syr du en raksöm från insidan 
nära kanten på båda sidor av bandet. 
Jag använder gärna 
overlockpressarfoten på min 
hushållsmaskin.

Det ser nu ut såhär och du kan 
fortsätta med att täcka nästa söm 
med ett band.
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Med hjälp av bomullsbanden får din 
keps även ytterligare form och 
stadga.

Kardborrband

För att sy kepsen med 
kardborrbandsförslutning bak 
behöver du den mönsterdelen x4. 
Lägg två av dem i taget ovanpå 
varandra och sy tre sidor.

Klipp bort sömsmånens hörn, men var 
noga med att du inte klipper i 
sömmen. Sedan kan du vända båda 
delarna rätt.
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Lägg sedan de lagom långt tillklippta 
kardborrbanden ovanpå och sy fast 
dem.
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Rosett

För att sy varianten med rosett bak 
klipper du även denna mönsterdel x4. 
Sy ett varv runt, men lämna ett 
vändhål nertill.

Innan du vänder rosettdelarna rätt 
klipper du ner sömsmånen i 
rundningen. Var noga med att inte 
klippa av sömmen.
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Vänd de båda knytdelarna rätt och 
sy en stickning nära kanten.

I ett första steg viker du in ca. 0,5 
cm längs ena kanten, pressar och syr 
fast den med en stickning nära 
kanten.

Infodring
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Sedan pressar du på en remsa 
mellanlägg (t.ex. Vlieseline H630) 
mitt på infodringen.

Vik sedan in den sedan tidigare 
invikta och fastsydda kanten 
en gång till ca. 0,5 cm. 
Mellanläggets kant täcks då. 
SY även fast denna kant med 
en stickning nära kanten.
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Sy fast infodringar

Nåla nu fast infodringen räta mot 
räta längs kepsens nederkant och sy 
ett varv runt.

Sy fast den mindre infodringen längs 
hålet mitt bak på kepsen. Här lämpar 
sig även ett snedslåband.
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Kanal för snodd/band

Ta din färdiga mössdel och sy två 
knapphål bak. Var noga med att 
placera dem ovanför sömsmånen.

Lägg därefter ditt nackskydd eller 
brätte räta mot räta mot mössdelen. 
Sy sedan antingen ett varv runt 
innanför sömsmånen eller lägg direkt 
din förberedda infodring ovanpå hatt 
och brätte. Sy sedan ett varv runt 
genom alla tre lager.

Vik in infodringen runt hålet mitt bak, 
pressa och sy fast det med en 
stickning nära kanten.

Placera dina knytband till rosetten eller 
kardborrbandsdelar inuti kepsen 
ovanför infodringen och sy fast dem. 
Även här syr du sedan en stickning nära 
kanten.

19



Upphovsrätt 2018 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster. 

Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg). 
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan 

(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

I nästa steg viker du infodringen inåt 
och nålar ihop alltsammans. Sy fast 
infodringen med en söm från insidan 
nära den övre kanten.

Från rätsidan ser det nu ut såhär.

Dra en snodd eller ett band genom 
tunneln med hjälp av en säkerhetsnål. 
Här har jag sytt ett band av samma 
tyg som solhatten, men även 
satinband, skosnören, bomullsband 
och liknande passar bra för 
ändamålet.

Nu är din solhatt med brätte och 
kanal färdig.
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För att sy kepsen/hatten med resår 
bak, behöver du en ca. 2 cm bred 
resår. Klipp till en bit i 
rekommenderad längd och korta 
infodringen vid markeringen på 
mönstret.

Sy fast resåren i infodringen båda 
ändar.

Placera ringen räta mot räta längs 
mössan nederkant samtidigt som du 
sträcker resåren till markeringarna 
på mössdelen. Nåla fast.

Resår

Nu har du en ring.
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Sedan syr du ett varv runt med en 
raksöm.

Här att det viktigt att du sträcker 
resåren till mössdelens bredd och att 
du syr fast den i sitt utsträckta läge.

För att sy en huvudduk med skärm 
behöver du följande mönsterdelar:
1x huvudduksdelen MVK
2x skärm
1x skärminlägg
2x muddresmor MVK

Därefter viker du in infodringen med 
resår och allt och syr fast den med 
en stickning nära kanten. Därmed är 
din keps med resår färdig.

Huvudduk med skärm
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Till muddremsorna behöver du mått D i 
illustrationen på sida 3. Sedan beror det på 
vilken typ av mudd du använder. Om det 
är en väldigt elastisk muddväv drar du av 5 
cm från måtten, annars 3 cm. Du kan 
dock även mäta en lagom muddlängd 
direkt på barnets huvud (se bild här intill).
Tänk på att om du syr din huvudduk av 
vävt tyg, kommer inte mudden att förbli 
elastisk i det område där mudden sys fast 
längs huvudduken. Klipp då till en längre 
mudd och prova mot slutet av sömnaden 
– att korta en för lång mudd är enklare 
än tvärtom.

Markera dina inprovningar på 
huvudduken, nåla fast dem och sy 
med en raksöm. Om du vill sy 
huvudduken med delning, delar du 
mönstret längs den angivna linjen, 
klipper till tygdelarna med sömsmån 
och sy samman de båda delarna med 
varandra.

Överkasta kanterna antingen med en 
rullsöm, musselsöm, eller med 
sicksack/overlock och fålla. 
Spetsband, bollfrans, passpoal eller 
snedslå är också fint som dekoration 
längs huvuddukens ytterkant.

I nästa steg tar du dina båda 
muddremsor och din skärm (hur 
skärmen sys beskrivs från sid. 14). 
Markera mitten överallt, och lägg en 
muddremsa ovanpå och en under 
skärmen. Rätsidorna på mudden ska 
ligga mot varandra med skärmen 
emellan, kant mot kant. Sy sedan en 
söm längs kanten från kortsida till 
kortsida på muddremsorna. 
Samtidigt sys skärmen fast.

(Höjden på mudden ska vara 5 cm + 
sömsmån.)
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Sedan lägger du de båda 
muddremsornas kortsidor räta mot 
räta ovanpå varandra och syr 
samman med en elastisk söm.

Nu ska huvudduken sys fast på 
mudden. För att göra det markerar 
du även här mitten, nåla fast räta 
mot räta mot kanten och sy samman 
allt.

Din huvudduk med skärm är nu färdig 
och kan också dekoreras efter eget 
tycke och smak med spetsar, band, 
rosetter, knappar och liknande.

För att skapa en snygg kant baktill på 
mudden, viker du in sömsmånerna 
mot varandra och syr en stickning 
nära kanten från utsidan.
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Charlotte Johansson - trio_med_bus
Daoruang M. Skoog - madebylullan
Frida Klintsten - frackafritte
Jenny Ädel - jennymedj
Josefine Bjerking - elvillebarnklader
Linda Ålander - madebyjinna
Louise Wåhlin - mammalouisesyr
Malina Röstlund - bacool_sweden
Malin Karlsson - cirkus karlsson

| Tusen tack till tjejerna i mitt svenska stamteam - med era fantastiska kreationer har ni 
gång på gång gjort mig helt mållös! |
Så otroligt vackert sytt! Och jag kan inte nog tacka Malin Karlsson, för att hon översatt 
ytterligare ett av mina mönster |
Du är en pärla! |

På Facebook hittar du 
ytterligare designexempel här: 
https://www.facebook.com/bonchipie
Du får också mer än gärna själv dela med dig
av dina kreationer i vår inspirationsgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/BonchipieDIY/
Jag önskar dig all syglädje!

Din

25

Steffi|

Inspirationssömmerskor



Upphovsrätt 2018 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster. 

Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg). 
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan 

(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

26

mer PDF-Mönster



Upphovsrätt 2018 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster. 

Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg). 
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan 

(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

27



Upphovsrätt 2018 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster. 

Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg). 
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan 

(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

28


