
Bildbeskrivning
Raglantröja i storlek 56-152

Ett sömnadsmönster från Pysselnabon



Mönsterbeskrivning
Oberon är en lekvänlig tröja med raglanskärning i 
enkelstorlekarna 56-152. Tröjan har en lång är med mudd i 
ärmslutet och blir ett välkommet tillskott i garderoben under 
hela året. 

Tröjan sys av elastiska tyger, till exempel jersey eller tunt 
joggingtyg (french terry).

Mönstret innehåller varken sömsmån eller fållar, utan dessa 
måste läggas till. Använd en elastisk söm. Till tröjans slut är 
det lagom att lägga till ca 3 cm sömsmån för att fållen inte ska 
vika sig utåt vid användning.

På halslinningen ska det alltid läggas till 0,5-0,7 cm sömsmån, 
både om du muddar och bandkantar, om sömsmån inte läggs 
till blir halslinningen för vid.

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån

För att sy tröjan Oberon behöver du följande mönsterdelar:

• 1 framstycke (klipps MVK)

• 1 bakstycke (klipps MVK)

• 2 ärmar (spegelvända)

• 2 muddar till ärm samt mudd till halslinningen.

Ta gärna del av andras Oberon-tröjor för inspiration och
visa upp dina egna alster i Facebook-gruppen
”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggarna #OberonShirt, 
#pysselnabonpattern och #pysselnabon på Instagram. 
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2. Sy ihop.

1. Placera bakstycket med rätsidan upp. Placera den ena ärmen med 
rätan nedåt ovanpå bakstycket, kontrollera så att den högre delen av 

raglanskärnngen möter bakstyckets raglanskärning. Nåla ihop.



4. Sy ihop.

3. Placera den andra ärmen med rätan nedåt ovanpå bakstycket så att 
bakstyckets andra raglanskärning möter ärmens raglanskärning. 

Kontrollera så att den högre delen av raglanskärnngen möter 
bakstyckets raglanskärning. Nåla ihop.



6. Sy ihop och upprepa med den andra ärmen.

5. Placera framstycket med rätsidan upp. Placera den ena ärmen med 
rätan nedåt ovanpå framstycket. Nåla ihop.



8. Sy ärm- och sidsöm i ett svep. Upprepa på den andra sidan.

7. Lägg fram- och bakstycke räta mot räta ovanpå varandra och nåla 
samman ärm- och sidsömmar. Var noga med att sömmarna i armhålan 

möter varandra.



10. Sy ihop muddarnas kortsidor.

9. Vik ärmmuddarna räta mot räta var för sig så att kortsidorna möts, 
nåla ihop.



12. Dela sedan in ärmslutet på 
samma sätt och markera med 

nålar. Skjut in mudden räta 
mot räta inuti ärmen och passa 

ärmens markeringar mot 
muddens och nåla samman.

11. Vik muddarna så att 
avigsidorna möts och det bildas 

en ring. Markera muddarnas 
mitt fram och mitt bak med 

knappnålar (muddarna delas 
därmed in i två lika stora delar).

13. Sy samman mudd och ärm 
genom att sy ett varv runt. Här 
är det viktigt att du använder 

en elastiskt söm. Upprepa steg 
12-13 på den andra ärmen.



15. Klipp till mudden och vik den räta mot räta så att kortsidorna 
möts. Nåla och sy ihop.

14. Mät ut hur stor mudd du behöver till halslinningen. Mät 
halslinningens omkrets, 75% av omkretsen är lagom längd för 

halsmudden. (Räkna halslinningens omkrets x 0,75). På höjden är 4-5 
cm exklusive sömsmån lagom. 



17. Dela in din halsringning på samma sätt, markera med nålar.

16. Vik mudden så att avigsidorna möts och det bildas en ring. 
Markera muddens mitt fram, mitt bak och sidor med knappnålar 

(mudden delas därmed in i fyra lika stora delar).



19. Sy samman krage och halsringning genom att sy ett varv runt. Här 
är det extra viktigt att du använder en elastisk söm.

18. Skjut in halsmudden räta mot räta inuti halsringningen, passa 
kragens markeringar mot halsringningens och nåla samman dem. Du 

behöver sträcka mudden något.



21. Från rätsidan ser din halsringning ut så här.

20. Fäst alla trådar.



23. Sy fållen med tvillingsöm eller en elastisk dekorsöm.

22. Nåla fållen på tröjslutet.



24. Vänd slutligen din tröja rätt. Din Oberon-tröja är klar!

Bra jobbat!



@jennymedj



Inspirationsbilder

Jag vill rikta ett stort tack till Jenny @jennymedj för bilderna 
till sömnadsbeskrivningen och tack till alla sömmerskor som 
testat mönstret och kommit med värdefull feedback. Utan er 

hade det inte varit möjligt! 









@ankiemalm
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Tips på fler mönster från 


