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Design

Förberedelser
DU BEHÖVER:
• Tyg: Trikå, förslagsvis jersey. Även college/jogging går bra, men du bör då 

överväga att sy en storlek större. Mönstret är skapat för tyg med minst 30% 
stretch. Kika gärna på min stretchguide i mönstret och utvärdera just ditt tyg. 

• Symaskin med jersey- eller stretchnål. Overlockmaskin kan användas till de 
flesta steg men det går lika bra med symaskin.

• (Valfritt): tunt mellanlägg till bröstfickan, ca. 10x10 cm.

Ester & Ebbe är en topp som passar både 
flickor och pojkar. Toppen kan sys med korta 
eller långa ärmar, samt med eller utan volang 
på axeln, eller en stilig bröstficka. Ett perfekt 
basmönster till barnens garderob!

Inkluderar 13 enkelstorlekar från 74-146.
Svårighetsgrad: 1-2 av 3.

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.
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https://threadsbycaroline.com/
https://threadsbycaroline.com/blogs/news/tagged/inspiration
https://threadsbycaroline.com/pages/att-sy-i-trika
https://threadsbycaroline.com/pages/hur-syr-man-efter-ett-symonster


© THREADS BY CAROLINE 2018 – www.threadsbycaroline.com

SKRIV UT MÖNSTRET
Mönstret har designats för att kunna 
skrivas ut både på A4 och “letter” 
storlek, sidorna har därför måtten 
17,8 x 24,4 cm. Det är viktigt att 
du inte skalar vid utskriften. Kon-
trollera att det står “skala 100%” 
eller “ingen sidskalning”. 

Du kan välja att skriva ut hela mön-
stret i samtliga storlekar, eller bara 
visa linjerna för den eller de storle-
kar du vill skriva ut. Då öppnar du 
filen i Adobe Reader (kan laddas 
ner gratis på nätet). 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.

KLIPP UT OCH TEJPA MÖNSTRET
Alla sidor i mönstret är numrerade. Papper 1 klipper jag inte alls. Papper 2-3 klip-
per jag 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 bil-
dar en diamant och tejpa.
På papper 4 klipper jag av toppen. På papper 5-6 klipper jag toppen och vänstra 
sidan. Och sedan upprepas detta så det första pappret i varje rad klipper jag bara 
toppen av, och resten på raden klipps på toppen och vänster kant. 
Jag rekommenderar att man även ritar av den storlek man ska sy på ett mönster-
papper, exempelvis bakplåtspapper, byggplast, eller mönsterpapper så som non-
woven.

Copyright & att sälja plagg
COPYRIGHT:

• 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.

ATT SÄLJA PLAGG:

• Du har rätt att använda dig av Threads by Carolines mönster för att sy upp plagg och sälja, vare sig du hobby-
syr 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
Mät gärna barnet och välj sedan storlek främst baserat på bar-
nets bröstvidd. Ester & Ebbe är en topp som har en nära pass-
form. Titta på kolumnen bröstvidd färdigt plagg och jämför 
med barnets mått. Helst ska det färdiga plagget vara ca 3-4 cm 
större än barnets mått.
Ester & Ebbe har konstruerats för tyg med minst 30% stretch. 

Obs! Uppdaterad storlekstabell inför detta mönster!  Tidigare släppta symön-
ster har en gammal storlekstabell.

Längd / 
storlek Ca. ålder Bröstvidd 

kroppsmått
Bröstvidd 

färdigt plagg

74 7-9 mån 47 cm 50,5

80 10-12 mån 49 cm 52

86 1-1½ år 51 cm 54

92 1½-2 år 52,5 cm 56

98 2-3 år 54 cm 58

104 3-4 år 56 cm 60

110 4-5 år 58 cm 61,5

116 5-6 år 60 cm 64

122 6-7 år 62 cm 66,8

128 7-8 år 64 cm 69

134 8-9 år 67 cm 71,6

140 9-10 år 70 cm 74

146 10-11 år 73 cm 76,5

Stretchguide
Innan du klipper ut i tyget, utvärdera gärna om tyget är lämp-
ligt för symönstret. Denna guide finns även i symönstret så du 
behöver inte skriva ut denna sida. Obs! Sträck inte onaturligt 
mycket, utan hitta tygets naturliga stretchförmåga.
Du kan även mäta tygets återhämtning, genom att släppa det. 
Om tyget kommer tillbaka till dess ursprungliga längd har det 
100% återhämtning, vilket är väldigt bra.

10 %
90 %

80 %
70 %

60 %
50 %

40 %
30 %

20 %
100 %

Trådriktning

Placera en tygbit på den grå bakgrunden.
Sträck sedan ut m

ot höger. 
N

otera hur långt tyget stretchar innan det gör 
m

otstånd.  H
itta den naturliga stretchen.

Stretch guide
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Mönstrets delar / klippguide

TILL TOPPEN:
- Ett framstycke (1), mot vikt kant
- Ett bakstycke (2), mot vikt kant
- En halsmudd (3), mot vikt kant. Notera att det finns två 
olika halsmuddar, de är anpassade för olika slags tyg.
- Två ärmar (4), mot vikt kant. Korta eller långa.
- (Valfritt) Två volanger (5), mot vikt kant.
- (Valfritt) En bröstficka (6).
- (Valfritt) Mellanlägg till ficka (7)

1 2 3
4

4 5

Alternativ för volangerna

6 7

Om du väljer trikåtyg till volangerna behöver 
du inte avsluta den synliga kanten på något 
sätt utan du kan lämna den rå (som den rosa 
toppen i steg-för-steg-beskrivningen). Men 
här kommer några förslag på alternativ!

- Sy rullfåll. Kika gärna i din manual för 
att hitta rätt inställningar för  just din maskin. 
Tips! Om du låter maskinen mata tyget själv 
när du syr rullfållen blir tyget som på bild A. 
Om du istället drar tyget mot dig själv medans det matas, så att du håller emot, får du en mer vågig 
effekt, som bild B. Välj det som du gillar bäst. 

Om du lägger till 1 cm sömsmån längs den kurvade sidan när du klipper ut kan du:
- Fålla 1 cm: Vik in den kurvade sidan 1 cm mot avigsidan, pressa och sy från rätsidan.
- Fålla med spets: Läs mer på min hemsida (men använd 1 cm istället för 2 cm sömsmån som det 
är i den beskrivningen).
- Med foder: Klipp ut 4 volanger och lägg ihop dem två och två, räta mot räta. Sy ihop varje par 
längs den kurvade sidan med en smal sicksacksöm. Vräng sedan och pressa.

A

B
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Sy en bröstficka
Följ denna instruktion om du ska sy en bröstficka på toppen. Enklast är det att sy på fickan 
på framstycket innan man börjar sy ihop tröjan. Börja allstå med detta innan du startar 
med steg 1 på sidan 8.
Fickan finns i två storlekar. Den minsta rekommenderar jag för stl. 74-98, och den stora för 
104-146.

TIPS!
Med en övermatare på symaskinen 

kan det bli lättare att få ett snyggt resultat på fickan. 
Ett alternativ är att stryka på mellanlägg på fickans baksida. 

Mellanlägget kan med fördel vara mindre än fickan (den behöver 
inte ha sömsmån), därför finns en separat mönsterdel för 

fickans mellanlägg.

A.
Om du vill ha mellanlägg på fickan (för mer stabilitet och snyggare söm, rekommenderas 
om du inte har övermatare), stryk på mellanlägg på fickans avigsida.

B.
Vik in sidorna 1 cm mot avigsidan 
och pressa. Använd gärna textil-
lim för att hålla på plats. Vik se-
dan in botten 1 cm mot avigsidan, 
pressa och limma. 
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E.
Placera fickan på framstycket.
Limma gärna på plats, eller nåla.
Sy fast med raksöm, nära kanten. 
Sy gärna två trianglar längst upp 
på fickans sidor för extra hållfas-
thet.

D.
Sy en stickning från rätsidan, län-
gs med toppen av fickan, knappt 2 
cm från kanten.

Sådär! När du sytt klart fickan på toppens framstycket 
kan du fortsätta med steg 1 på sidan 8.

C.
Vik in diagonalerna mot avig-
sidan. Pressa och limma. Vik in 
toppen 2 cm mot avigsidan, pres-
sa och limma.
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1.
Lägg ihop framstycket med bak-
stycket, räta mot räta. Matcha 
axelsömmarna, nåla och sy enligt 
röd markering.

Pressa sömmen efteråt. Om du 
använt overlock pressar du söm-
men åt ett håll. Har du sytt med 
symaskin kan du pressa isär söm-
men.

Dags att skapa!

1 cm sömsmån ingår överallt 
utom volangernas synliga kant.

Till fållarna ingår 2 cm. 

Med toppen till höger visar  
jag hur du syr, steg för steg. 
Samma instruktioner gäller 

om du syr långa ärmar.

TIPS
!

Vill du sy en bröstficka på 
toppen? Börja gärna med det in-

nan steg 1. Se sidan 6-7.
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2.
Vik halsmudden räta mot räta, så 
att kortsidorna möts. Nåla och sy. 

3.
Vik mudden igen, nu så att lång-
sidorna möts och avigsidan ham-
nar inåt. Pressa.

4.
Lägg in mudden i halsringningen, 
räta mot räta. Råa kanter ligger 
tillsammans utåt. 
Matcha gärna halsmuddens söm 
med den ena av axelsömmarna.
Halsmudden är kortare än hal-
sringningen så du kommer att be-
höva sträcka den. Försök nåla  fast 
den så att den sträcks lika mycket 
överallt.
Sy och sedan pressa (sömsmånen 
ska pressas mot toppen). 

Jag brukar säga att man 
ska pressa ofta! Det är en 
enkel sak att göra för att 
plagget ska se mer pro-
fessionellt ut. På bilderna 
här jämte ser ni skillnaden 
på halsringningen före 
(till vänster) och efter (till 
höger) jag pressat.
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5.
Om du vill kan du sy en dekora-
tiv stickning på rätsidan, runt hal-
sringningen. Här har jag sytt med 
tvillingnål. Du kan även använda 
t.ex. sicksacksöm eller täcksöm. 
Det viktiga är att du använder en 
söm som tål stretch.

6.
Sy rynksöm på volangerna 0,5 cm 
från kanten, längs den raka sidan. 

TI
PS

! Att sy rynksöm: Ställ in symaskinen på raksöm och längsta stygnlängden. 
Lämna långa trådar vid start och slut. Om man vill kan man sy två parallella 
rader med rynksöm, vilket brukar ge jämnare och finare rynkor. Detta är särskilt 
användbart när man ska rynka en längre sträcka, t.ex. midjan på en kjol.

TI
P! Volngen: Nu är det dags för volangen! Om du inte vill att den synliga kanten 

(den som är kurvad) ska vara rå kan du nu, innan steg 6, sy den som du vill. Läs 
mer på sid. 5 om vad man kan göra. 
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6b.
Ta tag i undertrådarna och dra 
försiktigt för att tyget ska rynka 
sig. Dra inte i övertråden också för 
då kan sömmen låsa sig.

7.
Nåla fast volangen på toppen, 
mot ärmhålan, räta mot räta. 
Hur långt volangen ska sträcka 
sig bestämmer du själv, men det 
är du osäker kan du använda 
markeringarna i fram- och bak-
styckets mönsterdelar och nåla 
fast volangen däremellan.

8.
Med ärmen dubbelvikt kan du 
gärna klippa ett litet jack, eller 
markera med textilpenna, längst 
upp på ärmkullen, så att du tydligt 
ser vad som är center på ärmen.
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9.
Placera ärmen på toppen och 
nåla fast räta mot räta. Om du syr 
med volang så ska volangen ligga 
emellan toppen och ärmen. Börja 
nåla i mitten av ärmen/ärmhålan 
(bild till vänster) och fortsätt se-
dan utåt mot sidorna (bild nedan).

Sy sedan ihop genom alla dessa lager. 
Sy sakta och försäkra dig om att top-
pen och ärmen ligger plant så inte 
tyget viks någonstans.

Efteråt, pressa sömmen mot ärmen.

Upprepa steg 7-9 med den andra är-
men.

En Ester & Ebbe-topp sydd och 
fotograferad av Ida Rand.
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12.
Fålla toppen: vik upp 2 cm mot 
avigsidan och pressa. Nåla och 
sy från rätsidan, med exempelvis 
sicksacksöm eller tvillingsöm.

10.
Nåla och sy sidosömmarna.
Pressa sedan sömmen mot bak-
stycket (eller isär om du sytt med 
symaskin).

11.
Fålla ärmarna: vik upp 2 cm mot 
avigsidan och pressa. Nåla (eller  
t.ex. använd limpenna) och sy 
från rätsidan, med exempelvis 
sicksacksöm eller tvillingsöm.

Klart!
Hoppas att du känner dig nöjd med din Ester & Ebbe topp! Är det något du undrar över 

ang. mönstret eller beskrivningen så kontakta mig gärna:  
info@threadsbycaroline.com
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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. Klicka på bilderna 
för att komma till respektive mönster på min hemsida.

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!)

14 15

https://threadsbycaroline.com/products/stella-knytharband
https://threadsbycaroline.com/products/sigge-siri-trikamossa-tryckt
https://threadsbycaroline.com/products/lilly-liam-troja-digital
https://threadsbycaroline.com/products/amelie-topp-klanning
https://threadsbycaroline.com/products/pdf-monster-olivia-klanning-tunika
https://threadsbycaroline.com/products/alice-topp-klanning
https://threadsbycaroline.com/products/lo-leggings-digitalt
https://threadsbycaroline.com/products/molly-kjol-med-midjevolang-digital


© THREADS BY CAROLINE 2018 – www.threadsbycaroline.com

Ester & Ebbe - 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. Sy axelsömmarna

2. Sy ihop halsmuddens kortsidor

3. Vik och pressa halsmudden

4. Sy fast halsmudden

5. Sy en stickning runt halsringningen

6. Sy rynksöm på volangerna

6b. Dra undertrådarna för att rynka

7. Nåla fast mot ärmhålan

8. Markera ärmens center

9. Nåla fast ärmen och sy, upprepa 7-9 

med andra ärmen

10. Sy sidosömmar

11. Fålla ärmarna

12. Fålla toppen
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Tygåtgång
Beräkningen är ungefärlig och gäller tvättade tyger med 150 cm bredd. I beräkningen är det även inräknat 
tyg till volanger och en bröstficka. Ska du köpa tyg för ditt projekt, lägg gärna på 10-20 cm för säkerhets 
skull. 

Storlek Kortärmad topp Långärmad topp

74 45 cm 45 cm

80 45 cm 45 cm

86 50 cm 50 cm

92 55 cm 55 cm

98 55 cm 55 cm

104 60 cm 60 cm

110 60 cm 60 cm

116 60 cm 70 cm

122 65 cm 75 cm

128 65 cm 75 cm

134 70 cm 80 cm

140 70 cm 80 cm

146 70 cm 85 cm

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

#tcesterandebbe 
Eller visa vad du sytt i min 

facebook-grupp: Threads by 
Caroline - Sew and Tell.

Tyger i detta häfte
Dotty powder rose - ett  
jerseytyg från Monkeys and  
Pumpkins

Mystical Heron - ett jerseytyg  
från Fossan Design

Ice cream dream - ett jerseytyg  
från Elvelyckan Design

Shellie gold - ett jerseytyg från  
Elvelyckan Design

16 MB

https://www.instagram.com/threadsbycaroline/
https://www.facebook.com/threadsbycaroline/
https://www.facebook.com/groups/113658975973224/?source_id=1337083973026019
https://www.facebook.com/groups/113658975973224/?source_id=1337083973026019
https://www.monkeysandpumpkins.com/
https://www.monkeysandpumpkins.com/
http://fossan.se/
https://www.elvelyckandesign.com/
https://www.elvelyckandesign.com/

