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Mönsterbeskrivning
Pluto är ett mönster till en meps (kombination av mössa och keps) och peps 
(kombination av pannband och keps). I mönstret ingår storlekarna 6 månader –
vuxen.

Både mepsen och pepsen är bekväma, praktiska huvudbonader och skärmen 
skyddar ögonen mot solen. Under årets kallare månader kan du välja att fodra 
mepsen med en tunn fleece. 

Mönstret är konstruerat för elastiska tyger och för sig bra i exempelvis 
bomullsjersey och tunnare öglad jogging med stretch. 

För att sy en peps eller meps behöver du också ett stabilt mellanlägg. 
Rekommenderade mellanlägg är Vildona (kraftigt mellanlägg) eller annat 
likvärdigt kraftigare mellanlägg. Det behöver inte vara ett stretchigt mellanlägg.

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

In insnittet behöver du inte lägga till sömsmån.

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån

Ta gärna del av andras Pluto mepsar och pepsar för inspiration och visa upp
dina egna alster i Facebook-gruppen ”Pysselnabon tyger och mönster” eller
genom att använda hashtaggarna #plutomeps, #pysselnabonpattern och
#pysselnabon på Instagram. 
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Klipp ut följande delar:
- 1 st hel mössdel (oval)
- 2 st halva mössdelar
- 2 st skärmdelar i trikå
- 2 st skärmdelar i mellanlägg

Sömsmån och fåll
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar. Du behöver inte lägga till 
sömsmån i mössdelarnas insnitt.

Sömnadsbeskrivning Meps
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1. Börja med att stryka på mellanlägget på skärmdelarnas
avigsida.

2. Nåla ihop skärmdelarna räta mot räta och sy samman
den yttre svängen.



©Pysselnabon 6

3. Vänd skärmen rätt och sy en stickning nära kanten. Om du 
vill kan du sy fler sömmar på skärmen som dekoration.

4. Markera mitt på skärmen och mitt på de halva mössdelarna.

5. Nåla fast skärmen mellan de halva mössdelarna. Här kan
en limpenna vara till stor hjälp.
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6. Sy fast skärmen.

Eftersom skärmen är böjd kan du behöva hålla undan tyget
på mössdelen från sömmen då det gärna drar sig mot kanten.

Om du syr med hushållsmaskin syr du en förstärkt raksöm för 
att sy ihop mösshalvorna med skärmen. (Eller två raksömmar
över varandra). Om du syr med overlock kan du först sy med 
overlocken och sedan sy en raksöm med hushållsmaskinen
över vänster nåltråd för att försäkra dig om att skärmen sitter 
ordentligt.

7. Vik ut mössdelen och markera mitt uppe/nere samt mitt 
på sidorna både på delen med skärm och den hela
mössovalen.
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8. Nåla fast mössovalerna räta mot räta och sy ihop.

9. Klipp ut insnitten enligt
markeringarna på
mönsterdelen.

Du ska inte lägga till 
sömsmån här utan du 
klipper efter
markeringarna.

10. Vänd mepsen genom
ett av insnitten så att den 
är ut och in.



©Pysselnabon 9

12. Nåla och sy ihop insnittet. 

11. Lägg ihop insnittet, var 
noga så att sömmarna möter
varandra. 

Ett tips är att lägga
sömsmånerna åt vartannat
håll, det blir lättare för 
sömmarna att mötas och tyget
blir mindre tjockt att sy över.

13. Fäst trådarna och
vänd mepsen rätt.

Stryk skärmen en extra 
gång och du är färdig! Bra 
jobbat!



Klipp ut följande delar:
- 1 st pannbandsdel (klipps MVK)
- 2 st skärmdelar i trikå
- 2 st skärmdelar i mellanlägg

Sömsmån och fåll
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar. 

Sömnadsbeskrivning Peps
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1. Sy ihop skärmen enligt
beskrivningen i steg 1-3 på sid 5-
6 i denna sömnadsbeskrivning.

2. Markera mitten av
pannbandsdelen och skärmen.

3. Placera skärmen mot 
pannbandsdelen i nederkant.

4. Vik ner pannbandet över
skärmen och nåla fast. En
limpenna kan vara till stor hjälp.
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7. Nåla runt och sy ihop.

8. Vänd pepsen genom vändhålet
och sy ihop vändhålet för hand.

9. Stryk skärmen igen och din 
peps är klar!

5. Sy ihop långsidan men lämna
ett vändhål.

6. Stoppa in ena änden av
pannbandet in i “tuben” så att de 
båda öppningarna möts. 
Kontrollera att sömmarna möts
och att pannbandet inte är
vridet.



Inspirationsbilder

Ett oändligt stort tack till alla inspirationssömmerskor som 
fotat sina plagg för att dela med sig av inspiration. 
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Tips på fler mönster från 
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Tips på fler mönster från 
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