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DESIGN
Wilma och Wide är en löst sittande 
jacka för tjejer och killar lämpad för 
tyg så som fleece och liknande tjoc-
ka tyger med lite stretch. 

STORLEKAR
Mönstret inkluderar 13 enkelstor-
lekar från 74 (ca 6-9 månader) till 146 
(ca 10-11 år). Ta hjälp av vår storleks-
guide för att välja rätt storlek till bar-
net du syr till.

VARIANTER
Sy jackan enbart med hög krage eller 
lägg till avtagbar luva. Välj känguru-
fickor, fickor med blixtlås, eller inga 
fickor alls.
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STORLEKSGUIDE
Välj storlek baserat främst på barnets bröstvidd och längd. Alla mått är i cm. Till detta symönster 
rekommenderar vi fleecetyg med 10-40% stretch. Har ditt tyg mer stretch än så rekommenderar 
vi att gå ner i storlek på vidden: hade du tänkt sy stl. 98 kan du då istället sy stl. 92 men förlänga 
fram- och bakstycke, samt ärmar och vindlist ner till stl. 98.

Storlek & längd 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

Bröstvidd 47 49 51 52,5 54 56 58 60 62 64 67 70 73

Midjevidd 46 48 49,5 51 52,5 54 55 56 57 58 60 62 64

Stussvidd 47,5 49,5 51,5 53 56 60 62 64 66 69 72 76 80

KROPPSMÅTT 

Storlek 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

Bröstvidd 60 62 64 66 68 70 72,5 75 77,5 80 83 85,5 88

Längd (bakstycket, 
från nacken ner) 34 36 39 41 43 46 48 50 52 54 56 58 60

FÄRDIGA MÅTT PÅ JACKAN

TYG & MATERIAL
DU BEHÖVER:
• Tyg: 

Till jackan: Wilma och Wide är konstruerad och testad för fleecetyger men det går även bra att 
använda en mängd andra tyger, mer eller mindre tjocka, men gärna med 10-40% stretch. Läs 
mer om fleecetyg på sid. 5. 
Till ärmmuddar: Vi rekommenderar muddtyg. 
Till vindlist och blixtlåsfickor: Om ditt fleecetyg är tjockt kan du gärna använda ett annat tyg till 
vindlisten och fickpåsarna, exempelvis jersey eller vävd bomull. 
Till kantband: Vi rekommenderar interlock eller muddtyg.

• 1 delbart blixtlås. Blixtlåset måste inte ha den exakta längden nedan, men den får inte vara 
kortare. På sid 6 visar vi hur man förkortar ett blixtlås.

• 2 odelbara blixtlås (om du ska sy fickor med blixtlås). Blixtlåset måste inte ha den exakta läng-
den nedan, men den får inte vara kortare. 

• Mellanlägg till kragen och till blixtlås-fickorna.
• Symaskinsnål. Glöm ej att använda rätt nål till ditt tyg. Läs mer på sid 5.
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MÖNSTRETS DELAR
Följande delar behöver du klippa ut till en fleecejacka:
1) Två framstycken, motsatta delar 
2) Ett bakstycke, mot vikt kant
3) Två kragar, mot vikt kant
4) Två ärmmuddar
5) Två ärmar, motsatta delar
6) En vindlist

1 5 64

3

2

Dessa delar kan du komma att behöva om du vill sy fickor och / eller luva:
7) Fickpåse till blixtlåsficka, klipp 2 mot vikt kant. Notera trådriktningen! (Upp och ner).
8) Luva, sidostycke. Klipp 2 motsatta delar i yttertyg och 2 motsatta delar i fodertyg (måste inte 
vara ett specifikt fodertyg).
9) Känguruficka. Klipp 2 motsatta delar.
10) Luva, mittstycke. Klipp 1 i yttertyg och 2 i fodertyg.

109

8

7

Storlek 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146

Tyg 90 100 100 140 160

1 delbart blixtlås med 
tänder 30 32 35 38 41 43,5 46 48,5 50,5 53 55 57,5 59,5

2 odelbara blixtlås med 
tänder eller spiral (till 
fickor)

10 10 10 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14

TYG- & MATERIALÅTGÅNG
Beräkningen nedan är ungefärlig, lägg gärna på ett par decimeter om du köper nytt tyg för ditt pro-
jekt. Alla delar, inklusive fickor, muddar och luva är inkluderade. Dock ej foder till luva.
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MATERIAL OCH VIKT
Fleece är ett tyg där en eller båda sidorna av tyget har borstats för att ge en mjuk och mer ruggad 
yta. Fleece kan bestå av polyester (ett syntetmaterial), bomull (naturligt material), eller en blandning 
av polyester och bomull, och ibland även andra material. Man kan även hitta ekologiskt fleecetyg 
som består av återvunnet material. Eller fleecetyg av ekologisk bomull.
Den så kallade microfleecen är generellt sett tunnare, ofta kring 200 gr/m2. Polarfleece är tjockare 
och varmare, ofta kring 400 gr/m2. Det går även att hitta fleecetyger med olika egenskaper, så som 
vattenavvisande fleece och anti-pilling fleece (tyg som ej noppar). 
När vi konstruerade och testade detta symönster använde vi fleecetyger av polyester och/eller 
bomull med en vikt kring 300 gr/m2.

TILLKLIPPNING
När vi ska klippa ut mönsterdelarna är det viktigt att identifiera rätsida/avigsida, samt trådriktnin-
gen, och i detta fall även luggriktningen. Fleecetyg har egentligen ingen trådriktning eftersom det 
inte är ett vävt tyg. Men du följer ändå trådriktningen, dvs. samma riktning som stadkanten. Fleece 
har ju ändå stretch och det är viktigt att få stretchen åt rätt håll: horisontellt.
Fleecetyg är mer eller mindre luggat, och vi rekommenderar starkt att du klipper ut alla mönster-
delar åt samma riktning, alltså med luggen åt samma håll. Stryk din hand över tyget för att se vilket 
håll luggen lägger sig åt, det brukar vara nedåt.
Tips! Medan du klipper ut mönsterdelarna, använd 
t.ex. textilpenna eller textiltejp och markera luggrikt-
ningen och rätsidan så att du inte blir förvirrad längre 
fram när det är dags att sy.
Fleecetygets rätsida kan man identifiera genom att 
ta tag i tyget med två händer och stretcha ut det. 
Kanten av tyget brukar då böja sig, och den sidan det 
böjer sig till är avigsidan. 

SÖMNAD
Ofta rekommenderas universalnål till fleecetyg, 80/12 
eller 90/14, storleken på nålen beror på tygets tjock-
lek (tyngd). Ibland rekommenderas även ballpoint 
eller microtexnål till fleece.
Använd raksöm eller en smal sicksacksöm och längre 
stygnlängd ca. 3-5 mm. Kort stygnlängd kan göra att 
tyget stretchas ut. Använd gärna overlock om du har 
det, det fungerar väldigt bra till fleece.
Var försiktig med att pressa med strykjärn, hettan kan 
förstöra tyget. Använd pressduk och prova dig fram. 
Om ditt tyg inte tål att pressas med strykjärn, pressa 
med fingrarna. 
Fleece fransar sig inte så du behöver inte överkasta 
sömsmånen. Att överkasta innebär att sicksacka eller 
overlocka sömsmånens råa kanter för att förhindra ty-
get från att fransa sig.

Allt du behöver veta om 

FLEECE



6 www.threadsbycaroline.com

FÖRKORTA ETT DELBART BLIXTLÅS
Förkorta blixtlåset först efter steg 30 då du vet exakt vilken längd det ska vara. I denna beskrivning 
använder jag ett blixtlås i plast. Det är samma tillvägagångssätt för ett blixtlås i metall. Ta gärna 
på skyddsglasögon när du klipper av tänderna, de tenderar att flyga hej vilt.

Vare sig ditt blixtlås är i plast eller metall så förkortar vi det ovanifrån. I steg 30 markerar du var 
blixtlåset ska kortas av. Fortsätt sedan här.

A.
Ta hjälp av en sidavbitartång och klipp bort 
några av tänderna, på båda sidorna av blix-
tlåset. Jag klipper bort ytterligare en tand un-
der markeringen jag gjort, eftersom jag ska få 
plats att sätta ett blixtlåsstopp under markerin-
gen med.

B.
Använd en tång för att trycka fast nya blix-
tlåsstopp, och klipp sedan av blixtlåset ca 2 cm 
ovanför.

Blixtlåsstopp finns att köpa i sybehörsbutiker, annars 
kanske du kan återanvända blixtlåssstopp från t.ex. ett 
par avlagda jeans med blixtlås.
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KLIPPA UT
Mönstrets passmärken (markeringar) för du över till tyget när du klipper ut mönsterdelarna. Markeringarna hjälper 
dig under sömnaden, t.ex. att placera fickan på rätt ställe.

Notera trådriktningen på fickan. Om ditt tyg har ett 
mönster som har ett tydligt upp och ett ner, så ska det 
översta lagret ligga upp och ner när du klipper ut. Se 
pilens riktning. Ha tygets aviga upp när du klipper ut så 
du även ritar ut blixtlåsets markeringar på rätt sida av 
tyget (avigan).

Här ligger min mönsterdel 
”fickpåse” på fickpåsetyget, 
som har avigsidan uppåt. Gör 
hål i de fyra hörnena, för att 
med en textilpenna kunna 
markera dessa 4 punkter i ty-
get. Gör tydliga markeringar, 
dessa vill du kunna se tydligt.

På framstyckena finns en punkt som 
ska markeras på rätsidan, för att hjälpa 
dig placera fickpåsen i rätt höjd.
Markeringen visar alltså fickpåsens 
övre hörn.
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DAGS ATT SKAPA

1. 
Om det tyg du använder till fickan 
är tunt kan du välja att förstärka den 
med mellanlägg. Stryk på mellan-
lägget på fickans avigsida, mellan-
lägget behöver inte nå ut till söms-
månen.

Notera! Under steg 1-10 ska det se 
ut som att fickpåsens tyg är upp och 
ner. Det är först när man sytt ihop 
påsen i steg 11 som man ser att det 
blir rätt håll.

Det är främst denna delen av fickpåsen som blir syn-
lig när man drar ner dragkedjan och fickpåsen syns.

1b. 
Om du har vävt tyg till fickpåsarna, överkasta 
gärna alla kanter runt fickpåsen.
Med överkasta menar vi att sy med t.ex. over-
lock (utan att skära bort något) eller sick-
sacksöm 0,5 cm från kanten. Syftet är att snyg-
ga till kanterna och se till att tyget inte kommer 
fransa sig.
(Jag har ej överkastat alla sidor på min fick-
påse, det borde jag ha gjort. Att överkasta har 
jag tidigare ibland kallat avsluta sömsmån, 
men en del har haft svårt med det begreppet, 
så nu använder jag överkasta).

Ska du sy fickor med blixtlås? Börja på steg 1.
Ska du sy kängurufickor? Börja på steg 13.

Ska du sy jackan utan några fickor? Börja på steg 17.
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2.
Placera en fickpåse på det ena 
framstycket; fickpåsens rätsida 
på framstyckets rätsida. Använd 
passmärket på framstycket för att 
se var du ska placera fickpåsen. 
Nåla fast fickan.

3.
Använd textilpenna och rita ut en 
ram på fickans avigsida, mellan 
de 4 markeringarna. Använd lin-
jal för att göra raka streck.
(Syns tyvärr jättedåligt på detta 
tyg så jag fyller i min ritade mark-
ering med svarta linjer).
Se till att denna rektangel verkli-
gen blir 1 cm bred.

Rita även ut två punkter 1 cm 
ner från övre kortsidan och 1 cm 
upp från nedre kortsidan (se röda 
pilarna).
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4.
Sy en raksöm på rektangeln du 
ritat ut. Generellt rekommend-
erar vi sicksack eller stretchsöm 
när du syr i fleece, men denna del 
av jackan kommer ändå sys ihop 
med blixtlåset som är stumt.

På sid 4 har vi skrivit att vi rekommen-
derar längre stygnlängd, mer än 3,0 när 
man syr i fleece. Ett tips är att när du 
närmar dig hörnena på denna rektangel 
du ska sy, minska stygnlängden lite så är 
det lättare att sy där du ska.

5.
Klipp en rak linje mellan punkterna, precis i 
mitten av rektangeln. Från punkterna klipper 
du även två diagonala jack ut mot hörnena. 
Klipp så långt ut i hörnet du kan utan att klip-
pa i sömmen.

Bilden till vänster är inte så bra så jag lägger in 
en extra bild här, på den andra fickan (här har 
jag även råkat lägga fickpåsens tyg på fel håll).

Denna fickpåse har 
inte exakt samma 
modell som den ni 
syr men blixtlåset 
sys på samma sätt.
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6.
Sy en stödstickning på varje lång-
sida: sy raksöm genom söms-
månen i rektangeln samt fickan. 
Sy ej i framstycket. Du behöver 
inte sy ända ut i hörnena.

Upprepa även på andra sidan.

7.
Dra igenom fickan till framsty-
ckets avigsida. Pressa försiktigt. 
Såhär ser det nu ut från avigsidan.
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8.
Dags att förbereda blixtlåset. Mitt blixtlås är 
några cm för långt, det är inga problem. Jag 
väljer att korta av min längre fram, men om 
man vill korta av den nu kan man göra det.

Sy gärna ihop blixtlåset, med symaskin eller 
nål och tråd, ovanför det övre stoppet, det är 
lättare att sy fast blixtlåset i nästa steg då. 

9.
Med framstyckets rätsida uppåt, 
placera blixtlåset under fram-
stycket. Du kan gärna använda 
textillim och stryka på sidorna av 
blixtlåset innan så det fäster mot 
framstyckets avigsida.
Placera blixtlåset så dragkedjan 
är längst upp (när den är helt up-
pdragen). 
Nåla och/eller limma fast. Jag gör 
båda.
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10.
Sy en stickning runt hela blixtlåset. 
Byt till blixtlåsfot för att kunna sy 
nära blixtlåset, ca 2 mm in på tyget. 
Använd gärna raksöm och lite längre 
stygnlängd (ca. 3-5 mm).
Att sy en perfekt stickning runt blix-
tlåset är en utmaning; känner du 
dig inte så säker så använd gärna 
matchande färg på tråden! 

Om det är svårt att sy förbi själva 
dragkedjan: stanna med nålen nere, 
lyft pressarfoten och dra dragkedjan 
förbi och ur vägen. Sänk sedan pres-
sarfoten och fortsätt sy.

11. Valfritt
Minns ni att mitt blixtlås var lite 
för långt? Jag syr några stygn rakt 
över blixtlåset, försiktigt över tän-
derna. Sedan klipper jag av den 
en liten bit under.
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12.
Vik upp fickpåsen så tyget ligger 
räta mot räta. Nåla och sy de 
markerade sidorna, med 1 cm 
sömsmån. 
Sy endast i fickpåsen, ej i framsty-
cket.

När vi kommit såhär långt är fick-
an klar och du kan nu upprepa 
steg 1-11 med den andra fickan, 
på det andra framstycket.

Notera att mina fickor ser olika ut, på det 
högra framstycket har jag sytt fickan helt 
rak, ej lutande som det ska vara. Beror 
bara på att jag testar lite olika varianter, 
eftersom när jag sydde och fotade denna 
var jag inte helt klar med hur jag ville ha 
det.



15www.threadsbycaroline.com

13.
Börja här om du ska sy jackan 
med kängurufickor.
Överkasta ficköppningen (den 
kurvade sidan), om du har vävt 
tyg som kan fransa sig. Överkasta 
= Sy med t.ex. overlocksöm eller 
sicksacksöm 5 mm från kanten för 
att inte kanterna ska fransa sig. 

14.
Fålla ficköppningen (den kurvade 
sidan). Vik 1 cm mot avigsidan 
(bild till vänster), sy en stickning 
från rätsidan, 1 cm från kanten 
(bild till höger). Använd t.ex. tvil-
lingsöm eller sicksacksöm.

16.
Placera en ficka på ett framstycke, 
de ska ligga kant i kant med nedre 
och vänstra kanten. Fickans avig-
sida mot framstyckets rätsida.
Upprepa 9-12 med den andra 
fickan.

15.
På fickans övre kant och den korta 
sidan viker du in 1 cm mot avigsi-
dan. Pressa och nåla. 

Rätsida
Avigsida
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Nu ska vi börja sy ihop de stora 
delarna av jackan. 

    Bakstycket

    Ärmar

    Framstycken

17.
Lägg ihop ett framstycke med en ärm, räta mot räta. Nåla 
och sy. Upprepa med det andra framstycket och dess ärm.
Var väldigt noga när du syr dessa sömmar. Halsringningen 
på en jacka med raglanärmar består av 4 sömmar och 1 
öppning. Om man t.ex. råkar lägga till sömsmån när man 
klipper ut (det ingår redan), eller inte syr med så mycket 
sömsmån som man ska (det ska vara 1 cm) så blir halsring-
ningen för stor och den kan bli alldeles för stor.
Syr man av för mycket sömsmån kan halsringningen istäl-
let bli för liten. Så var extra noggrann i dessa steg.
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Tips!
Ett sätt att se till att man verkli-
gen håller 1 cm sömsmån i dessa 
viktiga sömmar är att innan man 
börjar sy tar man linjal eller sö-
mometer och markerar 1 cm från 
kanten på några ställen längs söm-
men man ska sy. Efter man sytt 
kan man dubbelkolla om sömlin-
jen hamnade mitt på markering-
arna. Detta tips är förmodligen 
mer användbart för dig som syr 
med overlock än symaskin.

18.
Pressa sömsmånen försiktigt, mot 
ärmen. 
Om du vill sy en stickning längs 
raglansömmarna så rekommen-
derar jag att du gör det efter alla 
är sydda och du mätt halsringnin-
gen ohc kontrollerat att den är lika 
lång som kragen.
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19.
Lägg ihop bakstycket med ärmar-
na, räta mot räta. Nåla och sy 
ärmsömmarna.

(Testare: Här ser ni att jag sytt 
mina fickor i två olika tyger, bara 
för att detta är ett testplagg och jag 
testar skillnaden mellan att sy fick-
påsen i olika slags tyger).

20.
Pressa sömsmånen mot ärmarna, och om du vill: sy en stickning över sömmen och genom 
sömsmånen på avigsidan. Här har jag sytt en coversöm. Ett alternativ är att sy tvillingsöm. 

EFTER STEG 19, MÄT HALSRINGNINGEN. DEN SKA HA SAMMA LÄNGD SOM 
KRAGEN. OM HALSRINGNINGEN ÄR LÄNGRE HAR DU FÖRMODLIGEN RÅ-
KAT LÄGGA TILL SÖMSMÅN NÄR DU KLIPPTE UT ELLER INTE SYTT BORT 
TILLRÄCKLIGT MYCKET. 
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21.
Arrangera jackan så att den ligger med avigsidan utåt. Nåla och sy 
sidosömmarna längs jackans sidor och ärmarna.
(Som jag skrivit tidigare så har jag två olika slags fickor i denna testjacka, 
men det är den högra som ser ut som er).

22.
Sy kantband längs nedre kanten på jackan. Använd gärna bandkantare 
för snyggt resultat. Man kan även kanta utan bandkantare (separat tut på 
sid. 38). Låt gärna kantbandet fortsätta ut ett par cm på varje sida.
(Om du hellre vill fålla jackan lägger du till 2 cm när du klipper ut tyget, 
för att i detta steg kunna vika upp 2 cm, pressa och sy).
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23.
Dags för kragen! Sy fast, eller styrk på, mellanlägg på den ena (eller båda) kragdel-
ens avigsida. (Det har inte jag gjort på denna, men jag rekommenderar det, för lite 
mer stadga i kragen samt stabilitet om man ska göra avtagbar luva, för då sätter 
man knappar i kragen sen). Mellanlägget behöver inte nå ut i sömsmånen.
När vi syr i fleece måste vi vara försiktiga med strykjärnet. Lägg gärna en fuktig 
pressduk på tyget, mellan tyg och styrkjärn. Om det inte fungerar bra med påstryk-
bart mellanlägg kan du använda mellanlägg som sys fast.

24.
Lägg ihop kragdelarna, räta mot 
räta. Sy den ena långsidan.
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25.
Vik kragen med rätsidorna utåt och pressa.

26.
Markera mitten på båda långsidorna.

27.
Placera kragen på jackan, räta mot räta. Nåla kragens ena långsi-
da mot övre kanten på jackan.
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29.
Dags för vindlisten! Den kortsidan som är mer 
böjd ska vara uppåt, den andra nedåt.
Vik räta mot räta och sy kortsidorna.

Vräng sedan och pressa. Om du har ett vävt tyg 
till vindlisten kan du överkasta den raka långsi-
dan (enligt markering) med t.ex. overlock (utan 
att skära bort något) eller sicksacksöm (0,5 cm 
från kanten). Ett alternativ är att överkasta eft-
er steg 33.

28.
Pressa sömsmånen neråt mot jackan.
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30a.
Förbered för att sy fast blixtlåset. Vi börjar 
med vänstra sidan av jackan.
Här har jag ett blixtlås som är några cm för 
långt. Blixtlåset ska gå från nederkanten av 
kantbandet upp till mitten av kragen, enligt 
röd pil.
(Notera! Min krage är här sydd på fel håll, jag 
fick senare sprätta och göra om. Bilden till steg 
28 är rätt). I alla bilder steg 30-32 är min krage 
felsydd).

Nåla gärna fast fickpåsen till jackan så den inte 
viker sig när du senare syr blixtlåset.

30b.
Lägg blixtlåsets rätsida mot jackans rätsida. 
Börja längst ner och se till att blixtlåsets nedre 
kant är i höjd med kantbandets nedre kant. 

Vi ska senare sy fast blixtlåset med 1 cm söms-
mån. Med tanke på mitt blixtlås bredd blir det 
lagom att lägga den kant mot kant, men om 
blixtlåset hade varit smalare hade jag fått läg-
ga den några mm in från kanten.
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30c.
Blixtlåset ska sluta halvvägs upp på kragen. (än 
en gång: här är min krage påsydd på fel håll).
Om du behöver korta av ditt blixtlås, som jag 
här, markera på blixtlåset var du ska korta av 
det (strax under mitten av kragen).

31.
Lyft undan de översta centimeterna på 
dragkedjan. Placera vindlisten på jackan med 
dess övre del neråt, 2,5 cm ner från kragens 
mitt. Den vikta kanten ligger inåt mot jackan 
och den råa eller överkastade kanten (steg 23) 
ligger utåt.
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32.
Lägg ned dragkedjan över vindlisten. Nåla 
fast och sy hela vägen längs dragkedjan. 1 cm 
sömsmån. Använd gärna blixtlåsfot och sy 
raksöm.
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33.
Vik ner vindlisten över dragkedjan. Nåla fast 
och sy. Använd raksöm och gärna blixtlåsfot.

Efter du sytt, ser dragkedjan med vindlisten ut 
såhär.

Såhär ser vänstra sidan av jackan nu ut, från 
avigsidan.
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34.
Använd textilpenna och markera ett streck 
på dragkedjan för att senare kunna se till att 
dragkedjan möts på rätt ställe, vid sömmen 
mellan jackan och kragen.

35.
Öppna dragkedjan.
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36.
Placera den högra delen av dragkedjan på 
högra sidan av jackan. Se till att dragkedjan 
ligger i linje med kantbandet nertill samt att 
markeringen du ritade i steg 34 matchas mot 
sömmen mellan jackan och kragen.
Nåla fast dragkedjan och använd även gärna 
textillim för att se till att dragkedjan inte glider.
Längst upp på dragkedjan viker du undan 
dragkedjan.

37.
Såhä ser den högra sidan ut efter den är sydd.
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38.
När dragkedjan är fastsydd på båda sidorna, 
testa den gärna och se till att den fungerar fint 
och sömmen mellan kragen/jackan matchar.

(Testare: på denna jacka har min vindlist blivit 
lite kort, det ska vara justerat i er version av 
mönstret).

39.
Vik in 1 cm på kragens kortsidor. Pressa försiktigt. Jag använder textillim för att 
hålla vikningen på plats.
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40.
Vik in 1 cm på kragens övre långsida.

41.
Vik ner den övre halvan av kragen mot jackan, matcha kragens mitt-markering mot jackans 
mitt bak. Låt kragen täcka sömmarna vid dess kortsidor och långsida. Textillim underlättar 
och kompletterar nålandet.
Passa på att nåla fast hänge och märkeslapp/storlekslapp i mitt bak om du vill ha dessa.
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41b.
Sy långsidan mellan kragen och jackan (svart markering). Sy även kragens kortsidor, och 
hela vägen ner längs dragkedjan (röda markeringar). Kortsidorna och längs dragkedjan 
kan sys med raksöm, men långsidan bör sys med en söm som tål stretch, exempelvis tvil-
lingsöm eller sicksacksöm.

42.
Klipp av den biten av kantbandet som sticker ut.
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43.
Dags för ärmmuddarna! Vik mudden räta mot 
räta. Nåla och sy.

44.
Vik mudden över sig själv så att avigsidorna 
möts. Pressa.

45.
Markera fjärdedelar på mudden samt ärmslu-
tet.

Stretch
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46.
Med jackans avigsida utåt, lägg in mudden i ärmslutet. Råa kanter utåt. Matcha sidosöm-
marna och fjärdedelsmarkeringarna. Nåla och sy.

47.
Vräng jackan och pressa mudden. Här är mudden även uppvikt en gång mot sig själv.
Det är såhär jag vill att barnet bär jackan när ni utvärderar ärmens längd.
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48.
Sy ihop luvans sidostycken med 
mittstycket (kurva A med sida B, 
kurva C med sida D). Nåla ihop 
dem, räta mot räta, och sy.
Upprepa med fodret.

50a.
Lägg in fodret i yttertyget, räta 
mot räta. Sy den främre kanten/
kurvan som går över huvudet.
Vräng sedan och pressa.

49. Valfritt
Om tygerna i din luva behöver 
förstärkas där knapparna ska sit-
tas (vanligtvis om tygerna är tun-
na): Stryk eller sy fast mellanlägg 
på nedre kanten, det räcker att 
göra det antingen på yttertyget 
eller fodret. Klipp ut mellanlägget 
ca 3 cm brett.

50b. Valfritt
Sy en stickning längs den kurvade 
sidan av luvan du precis sydde 
ihop. 

A
B

C
D



35www.threadsbycaroline.com

51.
Vräng luvan så tygerna ligger räta 
mot räta och sy nedre kanten, 
lämna ett ca 5-7 cm vändhål.

52.
Vräng luvan. Vik in tygerna 1 
cm längs vändhålet och sy igen 
vändhålet.

53.
Knappa luvan och även kragen. 
Mät ut och markera noga var 
knapparna sak sitta för att mat-
cha. Luvan är designad så att 
måttet längs nedre kanten är 4 
cm mindre än kragen. Luvan ska 
alltså börja/sluta ca 2 cm från 
dragkedjan.

Hoppas att du känner dig nöjd med din Wilma & Wide jacka! Är det något du 
undrar över ang. mönstret eller beskrivningen så kontakta oss gärna:  

info@threadsbycaroline.com

KLART!
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Dela gärna med dig av vad du skapat på instagram! Tagga 
bilden med #threadsbycaroline och #tcwilmaandwide

Eller visa vad du sytt i vår facebook-grupp:
Threads by Caroline - Sew and Tell.

#TCWILMAANDWIDE

COPYRIGHT & ATT SÄLJA PLAGG
• Den som köper ett mönster och dess tillhörande beskrivning får endast använda det personligen. 

Att dela med sig eller byta mönster med andra är strikt förbjudet. Ingen del av mönstret eller 
beskrivningen får kopieras eller spridas utan skriftligt tillstånd från Threads by Caroline.

• Du har rätt att använda dig av Threads by Carolines mönster för att sy upp plagg och sälja, vare 
sig du hobbysyr eller har ett företag. Dock gäller detta bara för dig som köpt mönstret och själv 
syr kläderna. En annan part, fysisk eller juridisk person, har ej tillåtelse att tillverka plaggen för din 
räkning.
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A.
Nåla fast kantbandets rätsida mot tygets 
avigsida. Sy med sicksack-söm eller over-
lock 1 cm från kanten.
Har du kantband i trikå ska du sträcka det 
lite.

Denna beskrivning är bara temporär till detta mönster, det är beskrivningen från Women’s Alice.
Klipp en kantbandsremsa i dessa mått:
- Bredd: 4 cm.
- Längd: Muddtyg: 0,75% av längden längs nedre delen av jackan, + 4 cm.
    Interlock eller jerseytyg: 0,85% av längden längs nedre delen av jackan, + 4 cm.

B.
Pressa kantbandet.

C.
Nu ska kantbandet vikas två gånger. Först 
viker du in det mot kanten av tyget.
Sedan viker du igen, och nålar fast. Se till 
att kantbandet täcker sömmen från steg 
A.

SY KANTBAND UTAN BANDKANTARE
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D.
Sy fast kantbandet från rätsidan. 
Syr du i trikåtyg: använd tvillingsöm, 
stygnlängd ca. 3-4, alternativt sick-
sack-söm. 
Syr du i vävt tyg: använd raksöm.
Pressa efteråt.


