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Tutorial kofta med puffärm 

1. Klipp ut alla delar.

1. Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta och nåla fast axelsömmarna mot

varandra.

2. Sy ihop
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1. Nu ska vi rynka ärmen. Vi syr med långa stygn (ca stygnlängd 4) och raksöm ca 

0,5cm från kanten. Du kan göra 2 sömmar bredvid varandra om det är en längre 

strecka som ska rynkas, detta är en kofta i stl 56.

2. Sedan drar du försiktigt i ändtrådarna och fördelar rynkorna jämnt. 

Mät ut vart mitten på ärmen äroch nåla fast den, räta mot räta med axelsömmen. 
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1. Nåla fast ärmarna räta mot räta med axelsömmen

2. Sy fast ärmarna.

1. På denna kofta har jag valt att kanta ärmslutet. Jag kantar med bandkantare.

2. Så här ser det ut när det är kantat och klart.
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1. Lägg koftan räta mot räta. Börja nåla från ärmhålen, hela ärmen och sedan sidan.

2. Sy ihop ärmsömmen och sidosömmen.

1. Sedan kantar jag med min bandkantare, från koftans ena framstycke, runt 
bakstycket och tillbaka fram på andra framstycket.

2. Klipper av kantbandet, kant i kant med tyget. 

1. Kantar runt halsen . Lämna minst 1cm på ena sidan och minst 3cm på andra för att

kantbandet ska funka att sätta knapp i.
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1. Nu ska vi sy ner ena sidans kantband, Jag limmar för att den säkert ska ligga

kvar när jag syr.

2. Viker kanten lite snett nedåt.

3. Sedan syr jag med raksöm från rätsidan. Glöm inte att fästa.

Klipp så nära sömmen det går utan att klippa i den. 



6 

1. Nu ska vi fästa bandet som ska bli ett knapphål. Se till att knappen passar, limma

kantbandet. På denna har jag satt kantbandet på baksidan.

2. Sy med raksöm och fäst trådarna.

1. Sy dit knappen, stryk och sedan är koftan klar!

Ida Georgiou 

2017-01-22 


