
Kappa

www.threadsbycaroline.com

© 2019 Threads by Caroline

BY CAROLINE

Elsa & Elliot



© THREADS BY CAROLINE 2019 – www.threadsbycaroline.com

Design
Elsa & Elliot är en helfodrad kappa i två modeller: 
A) en rak kappa och B) en kappa avskuren i livet, 
med en utställd kjoldel. Välj tyg baserat på säsong. 
Kappans yttertyg kan sys i t.ex. ull, fleece, softshell 
och regnklädestyg, och den kan fodras med t.ex. 
tunna, glansiga tyger eller mjuka värmande tyger 
så som teddy och fleece.

Du kan välja att sy kappan utan en krage, eller 
med en luva, alternativt med en klassisk krage eller 
gosskrage.

Modell A kan sys med fickor på framstycket, med 
eller utan lock. 

Elsa & Elliot är en underbar kappa både till flickor och pojkar, och en bra grund för att kunna sy 
olika slags kappor för olika säsonger och väder.

TIPS, SYSKOLA OCH INSPIRATION
På min hemsida, threadsbycaroline.com, finns inspiration samt värdefulla tips såsom hur man syr 
i trikå med vanlig symaskin och får ett snyggt resultat. För dig som är nybörjare finns även en liten 
syskola som introducerar viktiga begrepp och tekniker.

Förberedelser
DU BEHÖVER:
• Tyg: (Läs mer utförligt på sid. 6).  

- Yttertyg: Exempelvis ull, fleece, softshell, regnklädestyg. 
- Foder: Fodertyg i polyester eller satin. Andra förslag är teddy, fleece, quiltat tyg, hålväv. 

• Påstrykbart mellanlägg: Utan stretch, för att stabilisera knapphålen, samt för att stabilisera kragen. 
Ska du sy fickor med lock behöver du eventuellt mellanlägg även till det.

• Knappar. Ca 4-8 knappar. Storlek 20-35 mm.

• Smidiga tillbehör: Tygsax eller rullkniv och skärmatta, säkerhetsnål, nålar/klämmor,  
limpenna.

• Symaskin (med universalnål om du syr i vävt tyg, stretchnål om du syr i trikå). Over-
lockmaskin kan användas till de flesta steg men det går lika bra med symaskin.
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SKRIV UT MÖNSTRET
Mönstret har designats för att kunna 
skrivas ut både på A4 och “letter” 
storlek, sidorna har därför måtten 
17,8 x 25,4 cm. Det är viktigt att du 
inte skalar vid utskriften. Kontrollera 
att det står “skala 100%” eller “ingen 
sidskalning”. Börja gärna med att 
skriva ut sid 1 och kontrollera att 
måtten i rektangeln stämmer innan du 
skriver ut hela mönstret.

Du kan välja att skriva ut hela 
mönstret i samtliga storlekar, eller bara 
visa linjerna för den eller de storlekar 
du vill skriva ut. Då öppnar du filen i 
Adobe Reader (kan laddas ner gratis 
på internet). Alla storlekar är placerade 
i egna lager, på så vis kan du välja att 
bara visa en eller flera storlekar genom 
att släcka de lager/storlekar du inte 
vill skriva ut. En mer utförlig guide 
finns på vår hemsida.

KLIPP UT OCH TEJPA MÖNSTRET
Du behöver inte klippa papper 1 alls. Papper 2-4 klipper du bara av på vänstra sidan. Klipp på 
den heldragna svarta linjen, precis intill triangelns kant (som är på mitten av strecket). Passa ihop 
trianglarna så att de bildar en diamant och tejpa. På papper 5 klipper du av toppen. På papper 6-8 
klipper du toppen och vänstra sidan. Upprepa för samtliga rader.
Mönstret är grupperat i 4 delar, dessa 4 delar behöver inte tejpas ihop. 
Jag rekommenderar att du även ritar av den storlek du ska sy på ett mönsterpapper, ex. 
bakplåtspapper, byggplast, eller mönsterpapper så som non-woven.

OM DU BARA VILL SKRIVA UT DELAR AV MÖNSTRET
- Modell A: 1-24, 37-44
- Modell B: 1-8, 12, 13-23, 37-44

Copyright & att sälja plagg
COPYRIGHT:
• Den som köper ett mönster och dess tillhörande beskrivning får endast använda det personligen. Att dela med sig 

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

ATT SÄLJA PLAGG:
• 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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Välja storlek
Välj storlek baserat på barnets mått. Passformen har beräknats utifrån att minst 1 av 
tygerna är lite tjockare, och barnet ska kunna ha en tjock tröja under kappan. Om du syr 
kappan i tyger med stretch kan du gå ner 1-2 storlekar i vidd.
Måtten på den färdigsydda kappan (vidd och längd) är samma för modell A och B.

Längd / 
storlek Ca. ålder Bröstvidd Midjevidd Sydda kappans 

bystvidd
Sydda kappans 

längd

74 7-9 mån 47 46 65 cm 43 cm

80 10-12 mån 49 48

86 1-1½ år 51 49,5

92 1½-2 år 52,5 51

98 2-3 år 54 52,5

104 3-4 år 56 54

110 4-5 år 58 55

116 5-6 år 60 56 74 cm 54 cm

122 6-7 år 62 57

128 7-8 år 64 58

134 8-9 år 67 60

140 9-10 år 70 62

146 10-11 år 73 64 88 cm 64 cm

Om barnets bröst- och midjevidd skiljer sig från längden, ex. ett barn 
som är 128 cm lång har bröstvidd 60 och midjevidd 56 - vilka snarare 
pekar på st. 116, så kan du gärna blanda storlekar. Du kan i detta 
exempel då utgå från stl. 116 men följa längden från stl. 122.

TIPS!
Sy gärna först en toille! En toille är 

ett provplagg som man sytt i ett lite billigare tyg - men 
i samma slags kvalitet som det tyg man senare vill använda till 

kappan. Syr man en toille behöver man inte avsluta sömmarna eller 
tänka på detaljerna. Man syr för att utvärdera om storleken blir 

bra och om man behöver göra ändringar, t.ex.  
öka/minska vidd/längd.
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Mönstrets delar / klippguide
Var noga med att du använder foderdelarna för att klippa ut fodret, och skaldelarna till skalet! Skillnaderna mellan 
foderdelarna och skalet handlar dels om att fodret har mer inbyggd rörelsemån på vissa väl utvalda platser, för att det 
inte ska dra i skalet eller begränsa rörelseförmågan. Likaså är vissa av foderdelarna kortare för att inte fodret ska bli 
synligt på utsidan, t.ex. i fållen.

TILL MODELL A, KLIPP UT:
- Två motsatta framstycken i skal (1), ett bakstycke mot vikt kant i skal (2), två ärmar mot vikt kant i skal (3)
- Två motsatta framstycken i foder (4), ett bakstycke mot vikt kant i foder (5), två ärmar mot vikt kant i foder (6)
- Två motsatta infodringar fram (11) i skal. En infodring bak mot vikt kant (12) i skal eller foder. 

TILL MODELL B, KLIPP UT:
- Två motsatta framstycken i skal (1), ett bakstycke mot vikt kant i skal (2), två ärmar mot vikt kant i skal (3)
- Två motsatta framstycken i foder (4), ett bakstycke mot vikt kant i foder (5), två ärmar mot vikt kant i foder (6)
- Två motsatta peplum fram i skal (7), en peplum bak mot vikt kant i skal (8)
- Två motsatta peplum fram i foder (9), en peplum bak mot vikt kant i foder (10)
- Två motsatta infodringar fram (11) i skal. En infodring bak mot vikt kant (12) i skal eller foder. 

TILL BÅDA MODELLERNA KAN DU ÄVEN VÄLJA:
- LUVA: Klipp två mittstycken (13), ett i skal och ett i foder, en mudd mot vikt 
kant (14) i skal eller foder, två par motsatta sidostycken (15), ett par i skal och 
ett par i foder
- FICKA: Klipp två fickor i skal (16), samt om du önskar fyra lock (17) i skal
- GOSSKRAGE: Klipp två kragar mot vikt kant (18) i skal.
- KLASSISK KRAGE: Klipp två kragar mot vikt kant (19) i skal.

TIPS!Om du har 
valt ett tunt tyg 

till foder, rita gärna ut 
foderdelarna mot vikt kant 

på  mönsterpapperet. Då kan 
du sedan klippa ut tyget enkelt. 

Klipper man ut tunt, glansigt tyg 
på dubbelt tyg så kan det 
lätt dra sig - och man får 

felklippta bitar.
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Avsluta sömmar
När du syr i vävt tyg behöver du avsluta sömmarna så att inte tyget fransar sig med tiden. Syr du i 
trikå behöver du inte avsluta sömmarna. Notera att man kan anse att på en fodrad kappa behöver 
inte sömmarna avslutas, även om tyget är vävt, eftersom inga sömmar är synliga. Men det är upp till 
var och en.

Sy först sömmen med raksöm, 1 cm sömsmån. Sedan kan du antingen pressa isär sömmen av avsluta 
varje sida av sömsmånen för sig (du syr bara genom sömsmånen då), eller pressa sömsmånen åt en 
sida och sy ihop de två lagren av sömsmån.
Några sömmar du kan använda är: (A) sicksacksöm, (B) overlock, (C) raksöm följt av klipp med sick-
sacksax. Sicksacksax fungerar bäst om det görs på en rak sträcka, ej en kurvad. 

Välja tyg & material
 Skalet (de yttre tyget): Ulltyg är enkelt att sy i och håller värmen. Fleece är också varmt, dock ej 
av naturliga fibrer som ull. Andra alternativ till skalet är t.ex. softshell, regnklädestyg, tweed, bouclé.

Fodret: Väljer du ett tunt, glansigt tyg är det enkelt att dra av och på kappan, t.ex. satin. Det är 
vanligt att använda sådana fodertyger framför allt till ärmarna. Det går även bra att fodra med 
foderjersey eller t.ex. tunn bomullspoplin. Till en mer sportig kappa kan du fodra med t.ex. mesh/
hålväv. Varmare foder är t.ex. fleece, teddy eller quiltade tyger. Många tygbutiker har en särskild 
kategori i sitt sortiment för foder.

MELLANLÄGG:
Mellanlägget till kragen används för att göra kragen styvare. Och mellanlägget till knapphålen 
används för att stabilisera knapphålen. Generellt sett behöver du tyngre (tjockare) mellanlägg ju 
tyngre tyg du använder. Men mellanlägget ska alltid vara lite lättare (tunnare) än tyget. Använd 
gärna påstrykbart mellanlägg vilket är väldigt smidigt. Det finns olika tillverkare av mellanlägg och 
de ger lite olika instruktioner till hur mellanlägget ska appliceras, så läs gärna de instruktionerna 
noga.

TIPS!
 

Glöm inte se till att du även använder rätt sorts nål för 
ditt tyg. Om du är osäker, fråga gärna i tygbutiken.

BILD PÅ SÖMMAR
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Tygåtgång
Uppskattningen är ungefärlig och gäller ej förkrympta (ej tvättade) tyger med 150 cm bredd. Ska du köpa nytt tyg 
för ditt projekt, lägg gärna på 20-30 cm för säkerhets skull. Om du har ett mönstrat tyg och vill vara säker på att 
kunna mönsterpassa behöver du också köpa extra.
Infodringarna, fickorna och kragen är inräknade i tygåtgången för skaltyget.

Storlek Modell A, 
skal

Modell A, 
foder

Modell B, 
skal

Modell B, 
foder

+ luva 
skal & foder

74 100 100 100 100 40 + 40

80

86

92

98

104

110 120 120 120 120 50 + 50

116

122

128

134

140

146 140 140 140 140 50 + 50

SIFFRORNA OVAN 
ÄR FRÅN EN SNABB 
UPPSKATTNING

TI
PS

! Vill du sy i regnklädestyg? För en helt regntät kappa:
- Använd sömtejp (seam tape på engelska) för att tejpa sömmarna. Efter du sytt 
en söm, pressa isär sömsmånen och tejpa på sömtejp på avigsidan.
- Öka stygnlängden så du får färre hålnedslag
- Nåla inte ihop mönsterdelarna när du syr, använd klämmor istället
- Var försiktig med strykjärnet, sådana här typer av tyger kan smälta, testa dig 
fram med låg värme och pressduk på en testbit.
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Dags att skapa!
Här ska jag visa hur man syr med hjälp av två kappor. En 

softshelljacka med meshfoder i modell A,  
och en ullkappa med satinfoder i modell B. 

 
De flesta steg i sömnaden är samma vilken modell du än syr, 

för båda modellerna börjar du på steg 1.

1 cm sömsmån ingår överallt.

1a.
Vi ska börja med att sy bälgvecket i ‘foder 
bak’. Dessa veck syr vi för att öka kappans 
rörlighet. Vi vill inte att fodret ska spricka 
när barnet t.ex. viftar på armarna. 

Vik ‘foder bak’, räta mot räta. Markera 2 
cm in från den vikta kanten och sy vecket 
4 cm långt, både upptill och nedtill. 
Här är det modell A som jag visar, men 
det är samma tillvägagångssätt på modell 
B, även om ‘foder bak’ är kortare i den 
modellen.

1b.
Pressa vecken åt vänster. Såhär ser det ut 
från avigsidan.
(Jag har här sytt med blå tråd för att 
sömmen ska synas bättre).

OBS! BESKRIVNIN-
GEN ÄR INTE KORREK-
TURLÄST OCH DET ÄR 

INGET NI BEHÖVER 
GÖRA. DET GÖR JAG 
SENARE :) HOPPAS 
NI INTE STÖR ER PÅ 

SMÅFEL OCH EV. RÖRI-
GA MENINGAR
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3a.
I ‘peplum bak’ ska 2 veck sys så där finns 
totalt 6 markeringar. Än en gång är det 
de yttre markeringarna (se pilarna) till 
varje veck som ska mötas när du viker 
tyget räta mot räta.

2a.
Om du syr modell A, gå till steg 7.
Om du syr modell B med peplum: ta 
en av ‘peplum fram’. Där har du 3 
markeringar på den övre sidan, som du 
ritade ut när du klippte ut tyget.  

2b.
Vik tyget, räta mot räta, så att de två yttre 
markeringarna möts. Rita ett streck 5 cm 
ner. Sy på denna markering, det är alltså 
4 cm från den vikta kanten, och 5 cm ner.
Upprepa med den andra ‘peplum fram’.

(Här syr jag i stl. 116, dimensionerna kan 
se annorlunda ut om du syr i en annan 
storlek).

3b.
Rita upp markeringar 5 cm ner från den 
övre kanten och sy. Upprepa med det 
andra vecket i bakstycket.
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4a. 
Nu ska vi pressa alla veck. Tryck ihop 
vecket så att den mittersta markeringen 
möter sömmen. Pressa.
Pressa gärna vecket från både avig- och 
rätsidan, ner längs 2/3 av peplumen. 
Upprepa på samtliga veck. 

4b. 
Tråckla vecken från avigsidan. Att 
tråckla innebär att sy en tillfällig söm 
med långa stygn. Detta gör vi för 
att hålla vecken på plats. Sy inom 
sömsmånen, alltså mindre än 10 mm 
från kanten.

Såhär ser ‘skal peplum bak’ ut från 
rätsidan efter vecken är sydda,  
pressade och tråcklade.

5a.
Ta ‘skal bak’ och lägg ihop med ‘skal 
peplum bak’, räta mot räta. Sy med 1 cm 
sömsmån. 
Avsluta sömmen om du behöver och 
pressa sömsmånen uppåt.

10 11
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8a.
Nu ska vi sy ihop fodrets livstycke! Mitt 
foder har likadan rätsida som avigsida, 
så jag ska vara extra tydlig. Såhär ser 
delarna ut. Ett ‘foder bak’ och två ‘foder 
fram’. Syr du modell B så ser de lite 
annorlunda ut: fram- och bakstyckena 
är kortare och du har sytt ihop dem med 
peplumen där du också sytt vecken.

6.
Ta ett framstycke och lägg ihop med 
peplum fram, räta mot räta. Sy med 1 cm 
sömsmån. 
Pressa sömsmånen uppåt och sy en 
stickning om du önskar.   
Upprepa med den andra sidan av 
framstycket.
Det finns markeringar både i peplum 
fram och skal fram som hjälper dig att 
passa ihop rätt del.

5b.
Om du önskar kan du sy en stickning från 
rätsidan. Du syr då strax ovanför sömmen 
från förra steget och syr genom skalet och 
sömsmånen.

7.
Upprepa steg 2-6 med fodret, om du syr modell B. Sedan kan du gå vidare till steg 8.
För modell A, gå till steg 8.
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8c.
Fodret ser nu ut så här, ihopsytt i axlarna.

8b.
Lägg ‘foder fram’-delarna på ‘foder bak’, 
räta mot räta. Passa ihop axlarna och sy 
axelsömmarna.
Avsluta sömmarna och pressa.

9.
Dags för ärmarna. Om du har vävt tyg 
behöver du först sy en hållningssöm längs 
den kurvade delen av ärmen. Då väljer 
du raksöm och längsta stygnlängden. Sy 
5 mm från kanten. Dra lätt i undertråden 
för att dra ihop ärmen lite grann. Syftet 
är inte att rynka ärmen, utan forma den 
lite.
Har du trikåtyg är det inte nödvändigt 
att sy hållningssöm eftersom trikåtyg 
stretchar. 

10.
Lägg ärmen på livstycket. Börja nåla 
längst upp på ärmkullen (matcha ärmens 
mitt mot livstyckets axelsöm) och nåla 
sedan ut mot sidorna. Har du vävt tyg 
kan du dra i undertråden så mycket 
som behövs för att ärmen ska passa på 
livstycket. Syftet är inte att rynka ärmen, 
utan att forma den.

Sy, och pressa sedan sömsmånen mot 
ärmen. Upprepa med den andra ärmen.

12 13
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12.
Lägg ‘framstycke skal’-delarna på 
‘bakstycke skal’, räta mot räta. Passa ihop 
axlarna och sy axelsömmarna.
(Om du syr modell B så är nu livstycket 
ihopsytt med peplum).
Avsluta sömmarna vid behov och pressa.

14.
Arrangera kappan så delarna ligger räta 
mot räta. Nåla och sy sidosömmarna och 
ut längs ärmarna.
Pressa.

13.
Sy på ärmarna, precis som med fodret 
(steg 9-10). Placera ärmen på livstycket, 
nåla och sy. Om nödvändigt, sy först håll-
ningsssöm och dra ihop ärmkullen.  

11.
Arrangera det ihopsydda fodret så 
det ligger räta mot räta. Nåla och sy 
sidosömmarna.

När du kommit så här långt med fodret, 
prova det gärna på barnet, så har du en 
chans att utvärdera vidden. Tänk på att  
den slutliga kappan kommer vara ca 2 cm 
längre och ärmarna blir ca 3 cm längre.

TIPS!
Se gärna till att sömsmånerna ligger åt 

olika håll i ärmhålan, när du syr i steg 10 och 14, för  
att förhindra att det blir knöligt.
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15b. 
Vik in övre kanten 2 cm och pressa. Sy 
från rätsidan, knappt 2 cm från kanten.

15a. Fickor
Dags för fickorna! Vik in 1 cm mot 
avigsidan och pressa. Det är lite lättare 
om man först syr en hållningssöm ca 3-4 
mm från kanten (till vänster i bild) och 
sedan drar i undertrådarna för att få tyget 
att dra ihop sig, framför allt i kurvorna 
(till höger i bild).

16.
Placera fickorna på jackan och nåla fast. 
Sy fast från rätsidan ett par mm från 
kanten. Sy gärna ett par trianglar längst 
upp för extra hållfasthet.

17.
Om du vill sy lock till fickorna klipper du 
ut fyra lockdelar till två fickor. Nu ska jag 
visa hur man syr ett ficklock. Jag syr här 
en ficka med lcok i fuskmocka, inte på en 
riktig kappa, utan en testbit tyg. 
Stryk på mellanlägg på avigsidan av den 
ena eller båda delarna, om du vill ha mer 
stabilitet till locket. Mellanlägget ska helst 
inte nå ut i sömsmånen.
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18a.
Lägg locken räta mot räta och sy ihop 
längs sidorna enligt markeringen, med 1 
cm sömsmån.

18b.
Trimma ned sömsmånen, särskilt i de 
fyra nedre hörnena. Vräng ficklocket och 
pressa. 

19.
Sy en stickning om du önskar runt fick-
lockets alla sidor förutom den övre kant-
en.
Avsluta den övre kanten, t.ex. med over-
lock.

20.
Placera locket “upp och ner” på skalet, 
precis ovanför fickan, med rätsidan mot 
skalet. Sy fast på skalet med en raksöm ett 
par mm från kanten.

21.
Vik sedan locket över fickan och pressa. 
Om du önskar, sy en stickning på lockets 
övre kant för att hålla ner locket mer.
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23.
Lägg ihop båda delarna av kragen räta 
mot räta. Sy den yttre kurvan, enligt 
markeringen. 

Trimma ned sömsmånen innan du vrän-
ger kragen. 

22. Krage
Stryk mellanlägg på den ena kragdelen. 
Mellanlägget behöver inte nå ända ut i 
sömsmånen. 
Här syr jag gosskrage, men det är samma 
tillvägagångssätt för klassisk krage.

24.
Vräng och pressa kragen. 
Om du vill kan du efteråt sy en stickning 
på rätsidan längs kragens yttre kurva.

16 17
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25a. Luva
Ta luvans utklippta skaldelar. De två 
kurvade sidorna ska sys ihop med 
mittdelen. Sida A med B, och C med D. 
Lägg dem räta mot räta och sy. Pressa 
sedan. 

Upprepa med fodret.
 
När dessa tre delar är ihopsydda ser luvan 
ut som nedan.

27.
Ha skalet med rätsidan inåt. Nåla fast 
mudden mot skalet, råa sidor möts (se 
bild). Lägg in luvans foder i skalet, räta 
mot räta. Nåla även fast fodret mot mud-
den. Sy ihop skal, foder och mudd samti-
digt, med mudden i mitten. 

26.
Vik luvans mudd så att dess långsidor 
möts och tyget ligger aviga mot aviga. 
Pressa

A B
C D

25b. 
Om du önskar kan du gärna sy en 
stickning från rätsidan längs de sömmar 
du just sytt. Sy intill sömmen och genom 
sömsmånen på avigsidan. Detta tyg har 
inte stretch så jag syr en raksöm. Har du 
trikåtyg, använd en stretchsöm.
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28. Infodringar
Stryk på mellanlägg på ‘infodring fram’. 
Framför allt på den sidan som du ska sy 
knapphål på men man kan förstärka båda 
sidorna om man vill.
Mellanlägget behöver inte täcka 
infodringens sömsmån och inte heller de 
sista centimetrarna (kappan kommer att 
fållas med 4 cm).

29.
Lägg de båda ‘infodringar fram’ på 
‘infodring bak’, räta mot räta. Passa ihop 
axlarna och nåla. Sy, och sedan pressa.
Som du ser använder jag samma tyg som 
på skalet på infodring fram, och fodertyget 
på infodring bak. Vilket tyg du väljer till 
infodringen är en fråga om design och det 
väljer man själv.

27b.
Såhär ser luvan ut efter att skalet, fodret 
och mudden är ihopsydda. Här har jag 
valt att sy mudden i samma tyg som 
fodret, men det går lika bra att använda 
skalets tyg.

Pressa och sy en stickning igen om du ön-
skar. 

30a.
Dags att sy ihop infodringarna med skalet. 
Men först, nåla fast luva eller krage om du 
ska ha det. Här syr jag med luva och pas-
sar ihop markeringarna för mitt bak. Det 
är inte meningen att luvan/kragen ska nå 
ända ut i kanten, eftersom framstyckena 
ska gå omlott sen.
Lägg även in t.ex. märkeslapp, storlekslapp 
och hänge om du ska ha det. De ska ligga 
mellan infodringen och luvan/kragen 
(eller skalet om du inte har luva/krage) 
med deras avigsida mot infodringens 
rätsida.
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33.
Vik tillbaka ‘infodring fram’ över 
skalet. Du kan vika in nedre kanten av 
infodringen diagonalt som till vänster i 
bilden, eller endast rakt som till höger.

För att fästa infodringen kan du sy en 
stickning från rätsidan, eller handsy för 
en mer eller mindre osynlig söm.

32.
Fålla skalet: Öppna upp infodring fram 
igen, pressa isär sömsmånen mellan 
infodringen och skalet. 
Vik upp 4 cm på skalet och infodringen 
och pressa. Sy en stickning från rätsidan, 
3,5 cm upp från nedre kanten. Det går 
även bra att handsy fållen för en osynlig 
söm.

31.
Klipp ned sömsmånen i hörnena längst 
upp på framstycket. Vänd in infodringen 
till insidan av plagget och pressa. 
Om du vill sy en stickning längs mitt fram 
och runt halsringningen - gör det efter 
steg 33.

30b.
Nåla fast och sy infodringarna mot skalet, 
längs nacken, halsringningen och mitt 
fram. 
Om du syr kappan med luva eller krage 
är det nu många lager tyg att sy igenom, 
sy sakta och försäkra dig om att allt tyg 
ligger som det ska. 
Avsluta sömmen om du behöver och 
pressa.
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34a. 
Nu ska vi börja med knapphålen! 
Traditionellt sys dam/flickplagg med 
knapphålen på höger sida (sett från den 
som bär plagget), och herr/pojk vice 
versa. Denna vårkappa är till en pojke så 
jag ska sy knapphålen på vänstersidan.

Först lägger jag ut mina knappar och 
planerar hur många jag vill ha och hur 
långt isär. Jag markerar placeringen och 
ser till att det blir jämnt mellanrum.

Jag rekommenderar att knapphålet sys 
horisontellt, 1 cm in från kanten.
Sy max 4 cm långa knapphål.

34b. 
Jag använder en symaskin som syr 
automatiska knapphål, och har en 
knapphålsfot som den till vänster i 
bilden. På en enklare symaskin kan 
knapphålsfoten se ut som till höger, då 
sys manuella knapphål. Även de kan 
bli jättesnygga. Om du är osäker på 
hur man syr knapphål, vänd dig gärna 
till din symaskinsmanual, eftersom 
tillvägagångssättet kan skilja.

34c. 
När du har sytt alla knapphål kan du 
använda en sprättare för att göra hål/
öppna knapphålen. Ett tips är att sätta 
nålar vid kortsidorna så att du inte 
riskerar att sprätta för långt.
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36a.
Dags för ärmarna. Ha hela jackan med 
avigsidan ut. Vik upp skalärmarna med 
ca 5 cm. 
Para ihop rätt ärm: foder med skal. På 
denna bilden är det A med B, och C med 
D.

35.
Ha skalet med avigsidan ut, och fodret 
med rätsidan ut. Lägg in fodret i skalet, 
de hamnar då räta mot räta. Du ska nu sy 
fast fodret i infodringarna.
Passa ihop axelsömmarna, samt 
markeringarna på ‘infodring fram’ och 
‘skal fram’.
Sy ihop längs halsringningen och mitt 
fram. Sy inte de sista 10 centimetrarna 
längst ner på framstyckena.

36b.
Ta fodrets ärm och dra över skalets, ca 5 
cm, så att råa kanter möts, och tygerna 
ligger räta mot räta. 

A
B

C D
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36c.
Sy runt ärmen med 1 cm sömsmån. Dra 
sedan ut ärmen genom att stoppa in 
handen i skalet från rätsidan och dra ut 
skalet. Då följer fodret med och eftersom 
fodret är kortare än skalet så stannar det 
på insidan av ärmen.
Skalet ska alltså fortsätta på insidan av 
ärmen med 2 cm.
Om du önskar kan du sy en stickning runt 
ärmslutet, ett par cm från kanten.

37.
Avsluta fodrets nedre kant: Sy först med 
sicksack eller overlocka precis längst ner 
på tyget.
Vik upp fodret 2 cm och pressa. Lägg 
fodrets pressade kant mot sömmen i 
jackans skal och sy ihop för hand, använd 
gärna stofferstygn som blir väldigt snyggt, 
se nedan.
Handsy även öppningarna längst ner på 
mitt fram, även där kan du vika in fodret 
och sedan sy med stofferstygn. 

ATT SY STOFFERSTYGN
Använd en tråd som matchar tygets färg. Slå en knut på trådens ände och börja sy ut från insidan av fodrets 
fåll. Tack vare knuten så följer inte hela tråden med och änden stannar innanför fodret. 
För in nålen i skalet (bara ena lagret tyg, stygnen ska inte bli synliga på kappans rätsida) och kom upp ca 3 
mm åt vänster. För sedan ner nålen precis jämte i fodret och plocka bara upp en liten bit av fodret. 
Och så fortsätter du: 
 Ner i skalet, upp 3 mm bort. Ner och upp ur fodret på samma ställe. 
 Ner i skalet, upp 3 mm bort. Ner och upp ur fodret på samma ställe...
På vänstra bilden nedan visar jag hur stygnen ser ut, här har jag sytt löst så att tråden ska synas, jag har 
sytt från höger till vänster. 
När jag sen spände tråden såg det ut som på bilden till höger: osynlig söm! Wohoo!

Fodret är lite längre än skalet och kommer hänga ner lite över din handsydda söm.
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Klart!
Hoppas att du känner dig stolt över din Elsa & Elliot-kappa! Är det något du undrar över 

ang. mönstret eller instruktionerna så kontakta mig gärna:  
info@threadsbycaroline.com

38. 
Nu är det bara knapparna kvar! Lägg 
kappan framför dig, låt sidan med 
knapphål överlappa den andra sidan med 
6 cm. Använd en textilpenna för att göra 
markeringar genom knapphålen. Sy på 
knappar med nål och tråd.

Tyger i detta häfte
Ullfilt, ljus pudermelerad från 
Stoff & Stil (80% ull, 20% 
polyester)

Regnklädestyg röd med 
paraply från Stoff & Stil

Softshell regnbågskullar från 
Kamillas Design

Foder svart polyesterjersey  
från Stoff & Stil

Foder svart satin (acetat)  
från Stoff & Stil

Foder svart hålväv  
från Ateljé Anette
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Elsa & Elliot - Kort och gott
Här finns sömnadsbeskrivningen i korta drag från start till slut, för dig som är van 
sömmerska, eller har sytt mönstret ett par gånger och bara vill ha hjälp i korta drag. 
Siffrorna på stegen nedan är samma som i den långa beskrivningen.

1. Vik oc

SOM VANLIGT 
SKRIVER JAG 

INTE DENNA SIDA 
FÖRRÄN EFTER 

TESTSÖMNADEN :)

Följ mig gärna på instagram 
@threadsbycaroline

och på facebook
Threads by Caroline

Dela gärna med dig av vad du 
skapat på instagram! Tagga bilden 

med #threadsbycaroline 
och #tcelsaandelliot

Eller visa vad du sytt 
i min facebook-grupp: 

Threads by Caroline - Sew and Tell.
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Sugen på mer?
Vill du testa fler mönster från Threads by Caroline? Nedan har jag kategoriserat dem enligt 
svårighetsgrad. Alla mönster nedan finns i både tryckt version och som PDF, och du hittar dem på 
www.threadsbycaroline.com.

FÖR NYBÖRJAREN:

MEDEL:

MER UTMANANDE:
(Men oroa dig inte! Även dessa mönster inkluderar en tydlig steg-för-steg-beskrivning! Ett 
symönster från Threads by Caroline är ett perfekt tillfälle att lära sig nya sytekniker!)
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