
MW patterns TUTORIAL: Bellflower

Rekommenderat tyg: Jersey 95%bomull 5%lycra eller vävd poplin. 
Använd overlock eller en liten sicksack, för kantband använd tvillingnål, covermaskin eller raksöm 
för vävt tyg.

Cirka mått VOLANGRESÅR (bredd 5mm): 
74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164 
38  39  40  42  43   45    47    49     51    53    55    57    59    61    62    63
Jag rekommenderar att testa klänningen/toppen på barnet före du syr ihop resåren och 
öppningen ifall du vill justera längden.

Cirka mått MIDJERESÅR (bredd 5mm): 
74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164 
42  44  46  48  50   52    54    56     58    60    62    64    66    68     70    72
Eller mät barnets midja, använd det måttet och substrahera med cirka 2cm. 

 
Klipp ut kantbanden på skrådden (diagonalt över tyget) om du använder vävt tyg. 

Tygåtgång ca (150cm brett tyg):

Storlek: 
Klänning,cm:
Topp,cm: 

Kantband/snedslå ej inkluderat

Bellflower
Söt och luftig volangklänning/topp

Välj modell. 
Använd lagerfunktionen för att välja enstaka storlekar och för att 
inkludera eller exkludera sömsmånslinjer. 1cm sömsmån, 1,5cm fåll. 
Klicka på denna länk för att se en YouTube video som visar hur du 
använder lagerfunktionen  
Om du ska sy toppen, hoppa över instruktionerna om hur man syr 
ihop midjan. 

1

Klipp ut alla delar, och markera passmärken 
med penna eller nålar.

1x Framstycke 
1x Bakstycke 
2x Kjol  
2x Volang 
2x Resår
2x Kantband
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        74  80  86  92   98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164 
        82  90  95 100 100 100  100  105  110  115  120  125  130  190  200  210
        56  59  63  65   66   67    68    70    72     74    75    77    78    80    85    90

A4 ark versionen

https://www.youtube.com/watch?v=Ats6-Ew2AGI
https://www.youtube.com/watch?v=Ats6-Ew2AGI


Dela in en av resårbanden i 
fjärdedelar och markera. 
(bilden visar båda markerade, men 
det är inte nödvändigt).

Sy sidosömmar.

3

4
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Markera med penna eller nål mitt bak 
och fram på alla delar.

12
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5

6

Med rätsidorna mot varandra, sy 
ihop kortsidorna på volangen.

Sy ihop över -och 
underdel, rätsida mot 
rätsida.

7 Placera resårbandet 
till vänster om den 
overlockade kanten 
i midjan. Använd en 
liten sicksack eller 
elastisk raksöm och 
sy till vänster om 
bandet. 

Dra i resåren 
medan du syr, så 
att dina markeringar 
matchar. 

©MW patterns Marika Kvarnström 2018

sida 3

1. Nåla 2. Sy



8

Nu ser det ut så här.

Vik den overlockade kanten 
och resåren UPPÅT, så att 
resåren blir gömd inuti.
 
Dra i resåren medan du 
syr en raksöm ca 1cm från 
kanten.

Nu ser det ut så här.
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9

10

Sy kantbanden runt armhålen. 
Se YouTube video från ”Erikas syskrin” kom igång med bandkantare (för trikå)
eller se hur man syr kantband manuellt se ”method 2” från wikihow.com 
(MW patterns har tillstånd att länka dessa instruktioner)

11
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Nåla fast volangen 
på insidan av 
överdelen. 
 
Rätsidan på 
volangen mot 
avigsidan på 
överdelen. 
Se till att volangen 
inte blir tvinnad.

Bild från rätsidan.

Sy hela vägen runt.
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https://www.youtube.com/watch?v=D9sj7FFl02I
https://www.wikihow.com/Sew-Bias-Binding


12 Vänd till rätsidan.

13

Sy med raksöm, MEN kom 
ihåg att lämna en öppning 
för resåren.

14
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Vik ner den overlockade 
kanten.

Vik och skapa en kanal ca 1 cm bred, 
med overlockade kanten gömd inuti 
(med kanten vänd uppåt).
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Lämna öppning
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Trä i resåren i kanalen. 
Jag använder en trädnål 
men en säkerhetsnål 
fungerar också.

15 Fålla volangen. 
Jag föredrar att sy en rull-
fåll men du kan fålla den så 
som du vill. 
Att sy fast band med pom-
pom bollar eller spets är ett 
sätt att göra den extra fin.

16



Sy ihop resårbandet, och 
sedan öppningen.

17
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Overlocka nederkanten på 
klänningen. 
(sicksack om du använder 
vanlig maskin). 
 
Gör en dubbel eller enkel 
fållvikning. 
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18

Dubbel vikning                                      enkel vikning

Jag gjorde en dubbel vikning.



Pressa alla sömmar och sömsmåner. 
Och du är färdig! Bra jobbat!

sida 9

Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #mwbellflower
Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp (länk) MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
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https://www.facebook.com/groups/953959531405546/

