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BIKERKRAGE

1

A

V-KRAGE
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För bikerkragen och v-kragen börja medatt vikasåhär:

VÄLJ DIN KRAGE

3

2

BIKERKRAGE TUBKRAGE V-KRAGE

1

Tygåtgång, ca:

Storlek                      32    34    36    38     40    42     44     46    48     50    52     54
cm                            114  123  132  141  150  159  162  163  164  166  168   170

Mudd                        32    34    36    38    40    42    44    46    48    50    52    54
cm                             19    19    19    19    19    19    19    40    40    40    40    40            

Tygrekommendation: College, jogging och jersey med minst 5% stretch
Sys med overlock eller trestegs-zick-zack

En cool sweatshirt där du väljer mellan tre olika kragar.

Your Choice Sweatshirt

TUTORIAL:Your Choice SweatshirtMW patterns
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Matcha passmärkena på mönstret 
mot axelsömmarna. Kragens kant 
skall ligga i linje med axelsöm-
men. Nåla och sy ca 2/3 av kragen. 
Nåla sedan igen och sy resten av 
vägen ner.

Nåla fast kragen på insidan av
halsringningen,räta mot räta.
Sy sedan hela vägen runt.

När du kommer tillA, runda
av det kantiga hörnet lite för
att kunna sy hela vägen runt.
Var uppmärksam under detta
moment,det kan lätt skapas
rynkor i framstyckets tyg.

Kragens kant skall ligga någon cm 
nedanför axelsömmen

Placera fram -och bakstycket räta mot räta och sy 
axelsömmarna.

Välj modell och klipp ut alla delar.  Glöm inte att lägga till din 
sömsmån om du inte valt att inkludera den inkluderade 7mm 
sömsmånen.

Women’s
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Vik in den dubbel så att
sömmarna möts på insidan.

3

Sy ihop kanten

2

Vik den urklippta mudden
på mitten
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A B4 Sy fast båda ärmarna.

TUTORIAL:Your Choice Sweatshirt

Öppna upp det urklippta tyget.

1

Sy ihop kanten

3

Vik det på mitten.

2

Vik in den dubbel så att
sömmarna möts på insidan.

4

TUBKRAGE

Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
Använder du instagram? Jag och andra vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #yourchoicesweatshirt
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Voila!
Din sweatshirt 
är färdig!

Placera kragen inuti 
halsöppningen, och sätt 
en nål mitt bak ihop med 
sömmen på kragen, räta 
mot räta. Nåla fast resten 
jämnt, och sy.

Nåla fast muddarna, ärm muddarnas 
sömmar ska passas mot ärmsömmen, 
och midjemuddens söm mot en sidsöm

MW patterns

Sträck ut mudden så den passar tröjans tyg. 
Fördela tyget jämnt och sy runt.



Adobe Acrobat Reader
Hur du använder lager för att välja vilka storlekar du vill 
skriva ut / How to use layers to print the sizes you want

När du skrivit ut,

When printed, it shall

Tejpa/limma ihop arken / assembling

Så här är ihopsättningen uppbyggd:
this is how the assembling is built:

1A    1B    1C    1D   1E    1F
2A...
3A...
4A...
5A...
6A...
7A...

Kanten på ditt papper ska matcha ihop med 
linjen på motsatta pappret. För ihop 1B med 

1B osv..
The edge of your paper should match the line 

on the opposite paper. Combine 1B with 1B 
etc ..



Hips
Stuss

Waist
Midja

Bust
Byst

Sleeve length
Ärmlängd

Measure and make easy alterations
Mät och gör enkla ändringar

Back length
Rygglängd

= Sleeve length
Ärmlängd

Adjust up or down as needed
(and do the same to the front piece)

Justera uppåt eller neråt efter behov
(och gör likadant på framstycket)

= Back length
Rygglängd

Slim waist or big belly?
You can adjust this according to bodyshape :)

You may adjust both front and back piece.
BUT do not change the sleeve hole, then you 

will need to adjust the sleeve cap too!

Smal midja eller rund mage?
Här kan du justera utefter kroppstyp :)

Du kan justera både fram -och bakstycke.
MEN ändra inte ärmhålet, då måste du ändra 

ärmen också!

Dessa ändringar fungerar när du 
enbart vill göra mindre ändringar 
på mönstret

These alterations work when you 
only slightly want to adjust the 
pattern
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Klipp ut alla delar, var noga med att du klipper exakt rätt sömsmån
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avigsidan, jag klippte ut ett hål i 
mönstret och ritade. Eller rita den 
2x16,5 cm  
(använd t ex krita eller ”magisk 
penna”)

13 Stryk fast mellanlägget på 
avigsidan, över din markering. 14

Sy nu en tråckelsöm (raksöm med 
långa stygn, ca 4) på din markering, 
för att göra din markering extra 
tydlig och för att även synas från 
rätsidan 

15 Stryk fast mellanlägg på 
avigsidan av stolpen

16 Vik stolpen på hälften och pressa
17

Placera stolpen  på rätsidan,  en 
sömsmån (7mm) in från markeringen  
(vikningen på stolpen ska alltså ligga 
inåt mot ”magen” här)  
Mät noga exakt 7 mm uppe och nere

7mm

4
2



18 Sedan mäter du dom ”utstickande 
kanterna” till exakt 1cm per sida

1cm

19 Nåla noggrant 110 Kontrollmät igen, det är viktigt att detta 
är exakt

Röd 
1,3cm

Gul 
0,7cm

111 Placera nu Fickpåse nr 1 över stolpen, 
räta mot räta, och nåla fast. 
Rita ut, om du behöver, var markering-
en går. 
Du ska nu sy fast stolpen och fickpå-
sen exakt på din markering, från ena 
hörnet till det andra

112 Då ser det ut så här när du sytt 113 Gör nu likadant med fickpåse nr 2, 
från andra sidan. Placera den räta 
mot räta, mät, markera och sy

114 Nu ser det ut så här 115 Nu är det dags att klippa. 
Klipp i mitten, men spara ca 1,5 cm 
från varje kant, och undvik att klippa i 
övrigt tyg som ligger bakom

116 Klipp nu som ett Y, ut mot 
hörnen, bara 1 mm från din 
söm



117 Nu ser det ut så här 118 Vänd rätt alla delar. Peta rätt och räta ut sömmar och sömsmåner så allt 
ligger snyggt. Sedan pressar du från rätsidan (använd pressduk om du 
har känsligt tyg)

119 Nu ska du sy en söm över ”trekanterna” på sidorna. 
Vik in tröjans tyg och sy återigen exakt på din markering

Här har jag sytt över båda kanterna

120 Nu är det dags att sy ihop fickpåsarna.
Detta är lite pilligt längst in i hörnen, jag föredrar därför 
att göra detta på min hushållsmaskin för mer kontroll 
över stygnen. 
Jag använder liten sick sack eftersom tyget är stretchigt

121 Färdigt, gör nu likadant på andra fickan.



Nu är dina infällda stolpfickor färdiga! =)

Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns  
Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
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