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Mönstret
Nila är en söt, ärmlös volangklänning med 
knappar i storlek 74-134.
Klänningar passar tillsammans med en 
långärmad t-shirt och strumpbyxor eller 
leggings bra i övergången mellan varma och 
kalla årstider, men även på sommaren med 
en t-shirt under eller helt ärmlöst.

Tygval
Nila är konstruerad för fastare tyger, till 
exempel: 
- Sweat
- Jacquard
- Bomull
- Manchester
- Linne
- Stickade tyger
- French Terry

Arbetsmaterial
- Skrivare och papper
- Tygsax / Rullkniv
- Knappnålar / Clips
- Måttband / Linjal
- Hushållsmaskin och / eller Overlock

Frivilligt att använda
- Passpoalband
- Spets eller andra dekorationer

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

!
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Passform
Välj en passande stolek med hjälp av tabellen. Klänningen ska inte sitta tight.

Mått barn

Jag vill poängtera att måtten i tabellen är genomsnittsmått.
Alla barn växer olika och av den anledningen kan det förekomma avvikelser. Mät därför barnet först. 
På förekommen anledning kan mönstret anpassas, exempelvis genom att bredden för storlek 92 
kombineras med längden från storlek 86. 

! Om du inte vill ha en tröja under din Nila-klänning (t ex på sommaren) eller vill sy av ett elastiskt tyg, 
rekommenderar vi att du går ner en storlek på bredden.

Mått klänning

*Alla mått anges i centimeter!

Sömsmån
Sömsmån ingår EJ! 
Vänligen lägg till.

Storlek 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134

Kroppslängd 71,0-
76,0

77,0-
82,0

83,0-
88,0

89,0-
94,0

95,0-
100,0

101,0-
106,0

107,0-
112,0

113,0-
118,0

119,0-
124,0

125,0-
130,0

131,0-
136,0

Bröstmått 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0 63,0 66,0

Storlek 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134

Bröstmått 54,0 55,5 57,0 59,5 61,0 62,5 64,5 66,0 68,0 69,5 71,5

Längd överdel 19,5 20,0 20,5 21,5 22,0 23,0 23,5 24,5 25,0 25,5 26,5

Klänningslängd 41,5 44,5 47,5 50,5 53,5 57,0 60,0 63,5 66,5 70,0 74,0

Alla mönsterdelar sys samman räta mot räta, om inget annat uttryckligen anges i respektive 
arbetssteg.
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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.

2x2

Plan för tejpning
Mönstret tejpas ihop enligt följande:

Klipp av hörnen:
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Varianter

Volang med rak ände Volang med smal ände

Utan volang Enkel volang
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Sidostycken av annat
tyg

Kjoldel med knäppning

Sidovolang med
ärmvolang

Bara ärmvolang

med fickor
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Förbered nu dina volanger genom att fålla 
ytterkanterna. Du kan också välja att avsluta 
volangens ytterkant med en rull-/krussöm. I så 
fall lägger du inte till något för fåll när du klipper 
ut dina delar.

Lägg alla delar till framstycket ovanpå delarna till 
bakstycket och sy alla axelsömmar bortsett 
från sömmen på vänstra mittdel (se den röda 
markeringen).
Den smala remsan till framstycket sys fast i ett 
senare moment.

Tejpa ihop ditt mönster och klipp ut eller rita av 
önskad storlek i mönsterpapper. Klipp sedan ut 
dina delar i önskat tyg. 
Du ska nu ha följande delar liggande framför dig:
• 6 delar till framstycket
• 4 delar till bakstycket
• 2 delar till kjolen
• 2 delar till volangerna

6

Backstycke
Foder Framstycke

Framstycke

överdel (Sybeskrivning och bilder av Alexandra Lehmaier)
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Såhär ser det nu ut från utsidan.

Nu lägger du mittdelen (fram-
och bakstycket) ovanpå 
volanger med sidstycket och 
syr samman dessa.

Därefter rynkar du dina volanger med en lång 
raksöm, med overlocken eller med hjälp av ett 
elastiskt gummiband (t.ex. Framilonband). 
Nåla sedan fast den ena volangen längs 
sidstycket och sy samman dessa. Gör 
samma sak med den andra volangen.

7
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Ta nu remsan till framstycket och nåla fast den 
längs bakstycket. Sy därefter den sista 
axelsömmen.

Nåla fast den andra volangen med 
sidstycke längs denna kant…

…och sy samman alltsammans.

8
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I nästa steg ska fodret sys fast. Lägg ihop foder
och yttertyg och sy alla sömmar bortsett från
sidsömmer och nederkanterna.

Om du bestämmer dig för varianten med 
ärmvolang, rynkar du denna och nålar fast den 
mellan foder och yttertyg i ärmringningen. Passa 
in volangens början och slut mot markeringen på 
mönstret. Volangens fina sida ligger då på fodret.

Vänd nu överdelen och nåla samman 
yttertygets ena sida med fodrets ena sida. 
Gör samma sak på andra sidan och sy ihop 
båda sidorna. På så sätt döljs alla sömmar 
invändigt.

För att undvika att foder och yttertyg glider 
isär, syr du en stickning längs den undre kanten.

BackstykeFramstyke

Framstyke

Foder
Backstyke

Foder
Framstyke

Foder
Framstyke
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Nåla fast den öppna sidan av överdelen med ett
par knappnålar.

kjoldelar

Rynka nu dina båda kjoldelar, så att bredden
motsvarar överdelens bredd. Därefter lägger du 
båda kjoldelarna räta mot räta ovanpå varandra
och syr sidsömmarna. 

För varianten med knäppbar kjol klipper du ut 
kjoldelen mot vikt kant. Fålla kortsidorna och 
rynka upptill precis som på den vanliga kjolen. Nåla 
sedan fast den mot överdelen, så att de båda 
knapplisterna bilder en linje.



Bonchipie
©Upphovsrätt 2020 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.

11

Nästan klart… sätt nu fast (tryck-)knappar. 
Börja med att välja positionen för den översta 
knappen och fördela sedan övriga knappar med 
ett jämnt avstånd från varandra. Om du vill 
använda knappar som sys fast, måste du 
naturligtvis sy knapphål på det yttre 
framstycket och sy fast knapparna innanför.

Nu skjuter du in överdelen inuti kjolen och syr ett 
varv runt.

Fålla kjolens nederkant.
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Tusen tack till min kära Alex ur mitt stamteam för de fantastiska bilderna till
sömnadsbeskrivningen samt idén till och förverkligandet av det här mönstret. Utan dig skulle Nila 

inte finnas |

Och nu är din Nila-klänning
helt färdig ☺

I det här exemplet har vanliga knappar sytts
fast utanpå tryckknapparna.
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Klipp ut fyra fickdelar (2x spegelvänt) och 
överkasta kanterna.

Nåla fast fickdelarna vid markeringen på 
kjoldelen.

Sy fast med raksöm.

Fickor (Sybeskrivning och bilder av Malin Karlsson)
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Pressa nu fickans sömsmån utåt. 
Upprepa steg  1-4 på kjoldelarnas alla sidor.

Lägg då båda kjoldelarna räta mot räta ovanpå 
varandra och nåla samman sidorna.  Sy en 
raksöm längs vardera sida. Samtidigt sys även 
fickpåsarna ihop.

Därefter vänder du kjolen rätt och dina dolda 
fickor i kjolens sidsömmar är färdiga! Nu kan du 
fålla din kjol och sy ihop den med din tidigare 
förberedda överdel (se steg 15 på sidan 8).

Jag tackar också kära Malin för hennes hjälp med sybeskrivningen |
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Lägg tygkanten längs kanten på
pressarfotenoch sy långsamt längs hela kanten. 
Samtidigt sträcker du tyget framför och 
bakom pressarfoten, så att det blir ännu
vågigare.

Välj en sicksacksöm och ställ in sömlängden på 0. 
Höj trådspänningen till ca. 7-8.

För att skapa en ännu „fladdrigare“ look på dina, 
kan du sy en rullsöm som avslutning. Denna kan
sys antingen på hushållsmaskin eller på overlock. 
För att sy rullsömmen på din hushållsmaskin
väljer du pressarfoten „G“ på din maskin (om du 
har en sådan).

Rullsöm på hushållsmaskin
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Färdig är din fina och jämna rullsöm!
(Stort tack till Sarita Karle för bilderna).

I mitt exempel visar jag en rullsöm på min 
Gritzner 788. Har du en annan maskin finns
det fina tutorials på internet eller så hittar du 
bra beskrivningar i instruktionsboken till din
maskin.
Ändra inställningarna i enlighet med bilden. 
Kniven ska vridas ur sitt läge.

Vänster nål:

LEFT NEEDLE / Spela ringen roll (denna tas bort)
RIGHT NEEDLE / Höger nål: 4,5
UPPER LOOPER / Övertråd: 2,5
LOWER LOOPER / Undertråd: 8

Rullsöm på overlock

16
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Skruva bort vänster nål med hjälp av den 
medföljande skruvmejseln och ställ reglaget
här på R.

Försök nu att föra ditt tyg så nära nålen
som möjigt. Det blir vågigare om du samtidigt
drar lite baktill. Om du tycker att det är
lättare att samtidigt skära bort en bit av
tyget, kan du behålla kniven nere.

På så sätt får du en fin och jämn rullsöm.

17
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Provsömmerskor
Alexandra Lehmeier Creawelt by Alex
Adina Albertsen grinseaeffchen
Alexandra Trummer JohJul Design

Anette Teske Livi&Lotti
Annika Bubel Anni-Kreativ

Annika Ritsche Annikas Nähzeit
Ans Houben anshouben
Britta Vaske mila_herzgemacht

Christina Dionys Herzschlag

Claudia Scherzinger Scherzinger-Baby

Da Ni Elization

Desi A Qorri Lolifein

einsundvierzugleich (Insta) einsundvierzugleich

Elisabeth Öberg (schwedisch) consuo_ergo_sum
Ida Georgiou ida_syr

Josefin Bardeman lillavan_design

Julia Greser Zauberbunt

Julia Witte Genannt Vedder JovonOx 

Louise Wåhlin (schwedisch MammaLouise Syr

Malin Hultqvist Hopkins (schwedisch) shiiilsytt

Malin Karlson cirkus_karlsson
Maria Diel Lailinchen

Maria Zingmark (schwedisch) smattbymaria

Michaela Skoko Herz und Nadel hoch 6

Milka Dederko Halinkas Art

Mira Rieck-Grimm KuschelWuschels

Nadine Gille johlina
Nadine Schongalla Ma-Mo-Na's Nähwerke

https://www.facebook.com/creawelt/
https://www.facebook.com/grinseaeffchen/
https://www.facebook.com/johjuldesing.at/
https://www.facebook.com/liviundlotti/
https://www.facebook.com/Anni-Kreativ-1655925884651327/
https://www.facebook.com/Annikas-N%C3%A4hzeit-294035684679434/
https://www.instagram.com/anshouben/?hl=de
https://www.facebook.com/milaherzgemacht/
https://www.facebook.com/herzschlag.geschenke/
https://www.facebook.com/scherzingerbindestrichbabypunktch/
https://www.facebook.com/Elization4u/
https://www.facebook.com/Lolifein-548641819002848/?hc_location=ufi
https://www.instagram.com/einsundvierzugleich/
https://www.facebook.com/elisabeth.oberg.33
https://www.instagram.com/ida_syr/?hl=de
https://www.instagram.com/lillavan_design?fbclid=IwAR14vDIgsgDBZGGTveJW6TeOpoFizdeJClxbCU_0rHtCcfmsaqyTlk2YR9M
https://www.facebook.com/Zauberbunt/
https://www.facebook.com/Julia.Witte.genannt.Vedder
https://www.instagram.com/mammalouisesyr/?hl=de
http://www.instagram.com/shiiilsytt
https://www.instagram.com/cirkus_karlsson/?hl=de
https://www.facebook.com/Lailinchen-115190299852332/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsmattbymaria%3Ffbclid%3DIwAR33zCMXv_EtlxqlZCM_VfeK62mcUhgY0nq-rUmbdFMri3PK3Z7cOS6fMqY&h=AT0tsfToY19rzq9Aphup6s7nRoZSN3pqlsO5zaSgqPC2BcdzgM89YAJu_uWE4egm5DYcjwubXzQ6opasrkfGxxjL6oTE7DP-Zon0bhbnC6cbCc5pB0OSZJeKlcY7EYYy2N4H
https://www.facebook.com/mitherzundnadelmichaelaskoko/?hc_location=ufi
https://m.facebook.com/Halinkas-Art-108597837331833/?ref=bookmarks 🙂
https://www.facebook.com/KuschelWuschels-1542644352455472/
https://www.facebook.com/Johlina-107158540806688/?fref=gs&dti=788225248349262&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/Ma-Mo-Nas-N%C3%A4hwerke-370925530297076/?hc_location=ufi
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| Ett hjärtligt tack till alla provsömmerskor för er fantastiska sömnad, er hjälp, er feedback och 
konstruktiva kritik. Utan det här stödet vore en testsömnad otänkbar. Återigen var det en mycket 
harmonisk process och det har skapats otroligt vackra klänningar under tiden. Två personer vill jag 
rikta ett särskilt tack till: Alex Lehmeier, för din inspiration och din hjälp, och Malin Karlsson, återigen, 
för din insats med den svenska översättningen. Ett STORT tack | 

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

Steffi|
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Nadja Brooks Nählöttchen
Notburga Emrich Notis Welt

Patricia Laura delapasa

Rebekka Lang Knutschelchi Made with Love

Sandra Meschkat Naeh-Meschine
Sandra Lehnicke Lunni's Design

Sarah Wessler -
Sonja Uta Mama's UniCat

Stefania Bouikidis herzklee.design

Stefanie Schreiner Zwirnzwerg
Susi Appler nahtschaf

Vanessa Feisst NahtRabatz

https://www.facebook.com/bonchipie
https://www.facebook.com/groups/BonchipieDIY/
https://www.facebook.com/naehloettchen/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notiswelt/
http://www.instagram.de/delapasa_ 
https://www.facebook.com/KnutschelchiMadewithLove/
https://www.facebook.com/NaehMeschine/
https://www.facebook.com/LunnisDesign/
https://www.facebook.com/mamasunicat/
https://www.instagram.com/herzklee.design/
https://www.facebook.com/zwirnzwerg/
http://www.instagram.de/_nahtschaf_
https://www.facebook.com/NahtRabatz-1353970631392253/?hc_location=ufi
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mer PDF-Mönster
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https://www.etsy.com/de/listing/632638504/swedish-miss-everyday-strl-74-146?ref=shop_home_active_6
https://www.etsy.com/de/listing/709218907/swedish-majolie-strl-74-146?ref=shop_home_active_5
https://www.etsy.com/de/listing/595648759/swedish-litsleeves-mini-cool-wave-strl?ref=shop_home_active_8&crt=1
https://www.etsy.com/de/listing/639185701/swedish-litlegs-teen-cool-wave-strl-116?ref=shop_home_active_9
https://www.etsy.com/de/listing/609964321/swedish-litsleeves-teen-cool-wave-strl?ref=shop_home_active_10
https://www.etsy.com/de/listing/607578573/swedish-litlegs-mini-cool-wave-strl-56?ref=shop_home_active_7
https://www.etsy.com/de/listing/707256100/swedish-klanning-moa-med-bolero-strl-74?ref=shop_home_active_4
https://www.etsy.com/de/listing/724863110/swedish-ponchipie-strl-74-146?ref=shop_home_active_1
https://www.etsy.com/de/listing/732070909/swedish-piketroja-och-pikeklanning-lio?ref=shop_home_active_2
https://www.etsy.com/de/listing/732070909/swedish-piketroja-och-pikeklanning-lio?ref=shop_home_active_2
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Designexempel
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