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Mönstret
Ponchipie är en poncho för killar och tjejer, 
som kan användas vid många olika tillfällen
och kommer i enkelstorlekarna 74 till 146. 
Plagget passar bra för övergången från
varma till kyligare årstider eller som regn-
eller badponcho.
Mönstret innehåller:
- två luvvarianter
- två kragvarianter
- magficka

Tygval
Ponchipie kan sys av alla elastiska eller stumma
tyger, som t.ex.:
- Sweat
- French Terry
- Jersey
- Bomullsjersey
- Stickade tyger
- Bomull
- Frotté
- Nylon/Polyestertyger
- Olika sorters fleece/minky/teddy etc.

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

Arbetsmaterial

Frivilligt att använda
- Kamsnaps
- SnapPap/Fuskläder
- Knappar
- 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

!

Sömsmån ingår EJ! 
Vänligen lägg till.!
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Storlek
74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

(höjd x FB)

poncho i enkelt tyg 
med luva och magficka

55,0 65,0 75,0 80,0 85,0 95,0 105,0 110,0 115,0 125,0 130,0 135,0 140,0

Tygåtgång /

Med luva

Badponcho Kimono-stil Regnponcho

Med krage
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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.

Skriva ut mönstret

Plan för tejpning
Mönstret tejpas ihop enligt följande:

2x2 Klipp av hörnen:

Lägg ovanpå varandra, hörnen möts:
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Börja med att skriva ut ditt mönster, tejpa 
samman sidorna och klipp ut det direkt, eller 
rita av mönstret på mönsterpapper i önskad 
storlek.
Därefter klipper du ut mönstret i ditt tyg.
För att sy en poncho i enkelt tyg behöver du 
följande delar:
- 1 x framstycke
- 1 x bakstycke
Valbart:
2 x luvdelar (klipps spegelvänt)

Snygga nu till de nedre och yttre kanterna med 
en overlockmaskin eller overlocksöm på din 
hushållsmaskin.

Vik in din fåll, pressa kanten och nåla fast. Nu 
syr du dina fållar med en rak- eller dekorsöm. 
Bredden på fållen och sömmens avstånd från 
kanten kan du välja själv efter eget tycke och 
smak.

poncho i enkelt tyg
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Luvdelarna lägger du också räta mot räta 
ovanpå varandra och syr därefter den yttre 
runda kanten.

Markera mitt fram och mitt bak i 
halsringningen på din poncho.

Lägg nu framstycket räta mot räta ovanpå 
bakstycket och sy de övre kanterna.

Luva



©Upphovsrätt 2019 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.
7

9

8

7
Din poncho är färdig!

Om du vill sy din poncho med magficka, hittar 
du beskrivningen för det på sidan 16 från 
punkt 21.
Beskrivningen för att fästa flärpar av 
SnapPap/fuskläder i sidorna hittar du på sidan 
12 från punkt 22.

För att sy en fodrad poncho behöver du 
följande mönsterdelar:
- 2x framstycke (foder och yttertyg)
- 2x bakstycke (foder och yttertyg)
Valbart:
- 2x mönsterdelar för rundad krage (foder 
och yttertyg) 
- Infodring fram och bak

Nåla nu fast luvan med start mitt bak och 
fortsätt framåt. Beroende på vilken luvvariant 
du valt överlappar luvspetsarna eller möts 
kant-i-kant mitt fram på ponchon.

fodrad poncho
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Innan du vänder dem rätt klipper du av hörnen 
snett, så att de enklare kan formas ut snyggt 
senare.

Om du föredrar att undvika den synliga 
axelsömmen på insidan av din fodrade poncho, 
går det naturligtvis lika bra att först sy 
axelsömmarna på ytter- respektive fodertyg, 
därefter sy samman yttertyget och fodret 
ett varv längs ytterkanterna och slutligen 
vända ponchon rätt genom halsöppningen, innan 
du syr fast din krage eller luva.

Först lägger du framstyckets båda delar 
(foder och yttertyg) räta mot räta och syr 
sidsömmarna samt den undre kanten. Upprepa 
samma steg med bakstycket.
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Till den rundade kragen behöver du två 
tygdelar: Yttertyg och foder. Lägg båda 
delarna räta mot räta och sy den yttre 
rundade kanten med en raksöm.

Nu klipper du ner din sömsmån längs hela den 
yttre rundade kanten. Var uppmärksam, så att 
du inte råkar klippa av sömmen.

Vänd nu kragen rätt och sy en stickning nära 
kanten, som du nyss sytt.

Rundad krage
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Nu markererar du mitt fram och mitt bak i din 
ponchos halsringning. Gör sedan likadant på din 
krage. Passa markeringarna mot varandra och 
nåla fast kragen ett varv runt halsringningen.

Som nästa steg står infodringen på tur. Lägg 
de båda mönsterdelarna ovanpå varandra och 
sy samman dem längs de båda raka 
kortsidorna.

Fixera de båda främre kragspetsarna med en 
liten söm.
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Och nåla fast infodringen ovanpå kragen. Sy 
därefter samman alla delarna ett varv runt 
halsringningen.

Vänd sedan din krage utåt. Om du så önskar, 
kan du nu sy en stickning nära kanten under 
kragen samt fästa infodringen på insidan med 
ett par stygn vid axelsömmen.

Markera även här ut mitt fram och mitt bak.
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De både fickdelarna lägger du räta mot räta 
ovanpå varandra och syr ett varv runt, 
bortsett från en liten öppning som du lämnar 
för att kunna vända fickan rätt.

Vänd din ficka rätt, sy en stickning längs hela 
kanten med en raksöm och placera den på 
framstycket på din poncho. Sy nu fast fickan 
längs de två korta undre kanterna och 
undersidan i ett svep. Sy även fast den övre 
kanten.

För att tyget inte ska riskera att slitas 
sönder, kan du sy på flärpar av SnapPap eller 
fuskläder. För att göra det klipper du ut 
mönsterdelen för dina flärpar ur mönstret. 
Klipp därefter ut fyra delar mot vikt kant av 
din SnapPap/fusklädret. Markera rätt position 
för flärparna på ponchon och sy fast dem. Du 
kan naturligtvis välja att använda äkta läder 
eller andra stumma tyger för ändamålet. Vill 
du använda vanliga knappar och knapphål går 
det även bra att förstärka ponchon med 
mellanlägg på samma plats. 

Magficka

Sidoflärpar av SnapPap/Fuskläder
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Nu är din fodrade poncho färdig!

Därefter kan du fästa dina Kamsnaps enligt 
tillverkarens instruktion eller sy i klassiska 
knappar och knapphål.

Poncho i kimono-stil
För att sy din poncho i kimono-stil behöver du 
sy fyra klassiska knapphål.
Positionen för knapphålen mäter du ut direkt 
på barnet. Dra ponchon över huvudet och 
markera midjan. Därefter markerar du ut de 
punkter, där fram- och bakstyckets tyger 
möts i sidan på barnen.
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Nu är det bara att dra en anoraksnodd, ett 
skärp eller annat valfritt band genom hålen 
och därmed är din poncho i kimono-stil färdig.

Nu kan du sy dina knapphål. Med en 
knapphålsfot till din symaskin går det både 
snabbt och smidigt:
*Spänn fast en knapp baktill. 
*Dra knapphålsspaken bakåt.
*Välj en knapphålssöm.
*Placera tyget under pressarfoten – tänk på 
att sömmen sys bakåt. Det kan vara bra att 
testa på en provbit först.
Om din symaskin ej har denna funktion, går 
det naturligtvis lika bra att att sy dina 
knapphål på klassiskt vis. Följ då bara 
instruktionerna som medföljer just din 
symaskin.
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Jag vill tacka var och en av er–ni har alla sytt helt fantastiska ponchos och hjälpt mig på ett ovärderligt
sätt |

Ett stor TACK även till Malin Karlsson för översättningen av mönstret |||

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
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Steffi|

Provsömmerskor
Damaris Eriksson Leissadesign
Daoruang M. Skoog madebylullan
Emma Lindh lillaedesign
Erika Esbjörnson pajzingdesign
Charlotte Johansson trio_med_bus
Linda Ålander madebyjinna
Jenny Andersson jennymedj
Josefine Bjerking elvillebarnklader
Malin Karlsson cirkus_karlsson
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Designexempel
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