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Design
Smilla kan sys både som topp och klänning 
och passar alla säsonger. Det finns två 
olika varianter av livstycket: den ena är 
särskilt anpassad för att sy Smilla ärmlös. 
Den andra är gjord för att sys med långa 
ärmar eller holkärmar. 

Livstyckets halsringning kan sys med 
kantband eller halsmudd.

Kjoldelen kan sys rynkad eller med veck: 
två på framstycket och två på bakstycket. 
Till klänningen kan du även sy osynliga 
sidosömsfickor. 

Svårighetsgrad: 2/3. 

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.

Förberedelser
DU BEHÖVER:
• Tyg: Trikå, gärna tunn trikå såsom jersey. Välj ett tyg som har minst 30% stretch.

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

• Symaskin (med jersey- eller stretchnål). Overlockmaskin 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 24,4 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
Alla sidor i mönstret är numrerade. 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.  Jag rekommenderar att du även ritar av den storlek du ska sy på ett 
mönsterpapper, ex. 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 
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
Mät gärna barnet och välj sedan storlek baserat på barnets bröstvidd och längd. 
Smilla har 0 cm rörelsemån i bröstvidden och har alltså en nära passform. 
Smilla har konstruerats för tyg med minst 30% stretch. Ta gärna hjälp av stretch-
guiden i mönstret för att utvärdera ditt tyg.

Barnets längd 
/Storlek Ca. ålder Bröstvidd 

kroppsmått
Bröstvidd 

färdigt plagg
Längd 
toppen

Längd 
klänningen

62 2-4 mån 43 43

68 4-6 mån 45 45

74 7-9 mån 47 47

80 10-12 mån 49 49

86 1-1½ år 51 51

92 1½-2 år 52,5 52,5

98 2-3 år 54 54

104 3-4 år 56 56

110 4-5 år 58 58

116 5-6 år 60 60

122 6-7 år 62 62

128 7-8 år 64 64

134 8-9 år 67 67

140 9-10 år 70 70

146 10-11 år 73 73
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Mönstrets delar / klippguide
DESSA MÖNSTERDELAR FINNS TILL 
SMILLA:

(1) Bakstycke till Smilla med lång ärm eller 
holkärm. Klipp en mot vikt kant.

(2) Framstycke till Smilla med lång ärm 
eller holkärm. Klipp ut 2 motsatta delar, 
var noga med trådriktningen.

(3) Bakstycke till ärmlös Smilla. Klipp en 
mot vikt kant.

(4) Framstycke till ärmlös Smilla. Klipp 
ut 2 motsatta delar, var noga med 
trådriktningen.

(5) Kjol/peplum. Välj övre linje för Smilla 
som topp och nedre linje för klänning. 
Klipp ut 2 mot vikt kant. Markera även 
passmärken för fickor och veck.

1 3
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8

9
(6) Holkärm och lång ärm. Klipp ut 2 mot vikt kant.

(7) Sidosömsfickor. Klipp ut 2 motsatta par.

(8) Halsmudd. Använd denna mönsterdel om du vill mudda halsringningen. Klipp ut 1 mot vikt kant.

(9) Ärmhålemudd. Klipp ut 2 mot vikt kant. Denna mönsterdel är anpassad för muddtyg med mycket 
god stretch, minst 80%. Om ditt tyg har mindre stretch behöver mudden göras längre.
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Tygåtgång
Beräkningen är ungefärlig och gäller tvättade/förkrympta tyger med 150 cm bredd. Ska du köpa nytt tyg för ditt 
projekt, lägg gärna på 10-20 cm för säkerhets skull. 

Storlek Smilla klänning Smilla topp

62

68

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

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 #tcsmilla

Eller visa vad du sytt 
i min facebook-grupp: 

Threads by Caroline - Sew and Tell.

Tyger i detta häfte
Domherre - ett jerseytyg  
från Fossan Design

#tcsmilla
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Dags att skapa!
1 cm sömsmån ingår överallt, och 2 cm fåll ingår.

Med de tre Smillorna nedan visas hur alla varianter kan sys.

1.
Lägg framstyckena på bakstycket, 
räta mot räta. Matcha axlarna och sy 
axelsömmarna.
Pressa sömmen mot bakstycket.

Lång ärm,
Kantad med bandkantare,

Kjol med motveck
(Stl. 98)

Ärmlös,
Rynkad peplum

(Stl. 104)

Holkärm,
Muddad halsringning

(Stl. 116)

Obs! Denna har sytts med förlängd 
peplum bak, detta alternativ finns 

inte i mönstret längre :) Klänningen/
toppen kommer ändå bli lite kortare 
baktill eftersom livstycket är kortare 

fram, men inte så här mycket. 
I den slutliga beskrivningen 

kommer jag ta om dessa bilder (på 
flamingotoppen alltså).
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2.
Sy kantband på halsringningen, längs 
den markerade sträckan. 

Jag rekommenderar att använda en 
bandkantare. Den viker och sträcker 
kantbandet åt dig medans du syr. På 
bilden nedan använder jag den på min 
vanliga hushållssymaskin, och syr med 
en tvillingnål. Bandkantaren kan också 
fästas på en covermaskin.

Har du inte en bandkantare kan du sy 
kantbandet utan, gå till sid. XX (har 
ej gjort denna beskrivning än, säg till 
om ni behöver beskrivning så skickar 
jag sidorna från Alice-mönstret). Eller 
mudda halsringningen (steg 3).

3.
Om du hellre vill mudda halsringningen 
så ska vi förstås visa det också! Här är 
livstycket, ihopsytt i axelsömmarna, samt 
en muddremsa.

4.
Vik halsmudden så att långsidorna möts, 
aviga mot aviga. 
Pressa.

5.
Börja nåla mitten av halsmudden mot 
mitten av bakstycket. 
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6.
Fortsätt nåla fast halsmudden mot 
livstycket. 
I bakstycket behöver halsmudden 
sträckas en hel del, men i framstycket 
behöver det bara sträckas ytterst lite. Du 
kommer därför att få lite halsmudd över, 
som fortsätter ut från livstycke fram.
Sy sedan runt halsringningen, 1 cm 
sömsmån.

7.
Vik ut halsmudden och pressa sömsmånen 
mot livstycket. Om du vill kan du sy en 
stickning (synlig söm från rätsidan) intill 
halsmudden och genom sömsmånen.

8.
Om du ska sy en ärmlös Smilla kan du nu 
sy kantband även vid ärmöppningarna.

Om du vill sy muddband vid arm-
öppningarna kan du vänta tills efter steg 
9, när du sytt sidosömmarna. Mudda 
armöppningarna i steg 14.

TI
PS

!

Vanligtvis i en halsringning sträcker man halsmudden eftersom dess längd behöver 
vara kortare än halsringningens, detta beror på att halsringningen är rundad. Har man 
muddtyg brukar det vara lagom om dess längd är 75% av halsringningens längd. Har 
man jersey eller interlock kan dess längd vara ca 80-85% av halsringningen (dessa tyger 
har normalt inte lika mycket stretch som muddtyg). Smillas halsringningen är inte rundad 
i framstycket och därför ska den bara sträckas lite grann framtill. 
Mönsterdelen “halsmudd” är lika lång som halsringningen och passar därför lika bra till 
mudd, jersey och interlock. Men det kommer att vara lite för långt (du kommer få lite 
över) eftersom halsmudden ska sträckas.
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9.
Lägg ihop livstycket räta mot räta. Sy 
sidosömmarna med symaskin, ej over-
lock (eftersom vi inte vill skära av kant-
banden).

10.
Pressa sömmen mot bakstycket, och 
trimma gärna ned sidosömmens 
sömsmån till ca 3-4 mm. 
På insidan ser det nu ut såhär.

11.
Klipp av den ena änden av kantbandet, 
den som är åt bakstyckets håll.

12.
Lägg den andra änden mot bakstycket, 
över den avklippta änden. Nåla eller lim-
ma fast.

13.
Till sist, för att fästa kantbandet, sy en 
stickning, raksöm, från rätsidan rakt över 
kantbandet.
Klipp sedan av den kvarvarande änden 
av kantbandet.
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17.
Nu ska ärmarna sys fast. Gör såhär både 
för lång ärm och holkärm. Börja nåla 
ärmkullens center mot axelsömmen, räta 
mot räta. Fortsätt nåla ut mot sidorna.
Sy och pressa sedan sömmen mot ärmen.

16.
Om du ska sy holkärm, börja med att 
fålla: vik upp 2 cm mot avigsidan. Pressa 
och sy en stickning från rätsidan. Använd 
t.ex. tvillingsöm eller sicksacksöm.

14.
Använd mönsterdelen för ‘muddband 
armhåla’ som är 75% av omkretsen runt 
armhålan. Vik och låt kortsidorna mötas, 
räta mot räta. Sy ihop kortsidan, 1 cm 
sömsmån.

15.
Nåla muddbandet mot livstyckets rätsida, 
råa sidor utåt. Muddbandet är som sagt 
75% av omkretsen så du måste sträcka 
det, se till att det sträcks jämnt.
Sy. Pressa sedan. 

14b.
Vik muddbandet så att avigsida möter 
avigsida. Pressa. 
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18.
Lägg ihop livstycket räta mot räta och sy 
sidosömmarna.
Översta bilden visar hur det ser ut med 
holkärm, nedersta med lång ärm.

17. forts.
Såhär ser det ut om det är holkärmen du 
syr. När man nålar fast den ska den inte 
nå ända ut mot sidorna. Använd gärna 
symaskin och inte overlock när du syr fast 
holkärmen.

19.
Om du syr holkärm behöver du nu vika 
in 1 cm av tyget längst upp vid sidosöm-
men. Vik in mot avigsidan, pressa och 
nåla eller använd textillim.

20.
Sy en stickning, gärna samma slags söm 
som när du fållade ärmen, från rätsidan. 
Börja gärna sy längre upp så din söm 
möter fållens söm. Sy 1 cm från kanten.
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22.
Ska du sy veckad kjol/peplum? Det ska 
bli 2 veck på framstycket och 2 på bak-
stycket. Därför finns 2 uppsättningar av 
markeringar, varje uppsättning har 3 
markeringar. 
Börja med att vika in ena sidan av 
framstycket så att de två yttre marker-
ingarna möts (se pil). Den mittersta 
markeringen hamnar precis där kjolen 
viks.

21. 
Lägg framstyckena omlott och se till att 
du lägger dem så mycket omlott som de 
ska vara, framstycket ska få samma bredd 
som bakstycket. Nåla och/eller limma 
gärna ihop framstyckena nertill så de 
håller ihop när du syr fast livstycket med 
kjolen eller peplumen.

Sy nu 5 cm in från den vikta kanten (där 
de två yttersta markeringarna möts, och 
pilen ovan pekar). Använd raksöm och sy 
1-2,5 cm ner från kanten. Var noga med 
att backa vid start och slut så tråden fästs.
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23.
Tryck ihop vecken så att den mittersta 
markeringen möter sömmen du sydde i 
steg 22. Pressa och tråckla.
Att tråckla innebär att du syr en tem-
porär söm för att hålla ihop vecket. An-
vänd raksöm och den längsta stygnläng-
den. Sy ca 5 mm från kanten.
Upprepa för alla andra veck, både på 
kjolens/peplumens fram- och bakstycke.

Den nedersta bilden visar hur den ena 
kjoldelen ser ut efter de två vecken är 
pressade och tråcklade. 

24.
Ska du sy klänningen med fickor? Lägg 
två fickdelar på framstycket, räta mot 
räta. Det finns markeringar i framstycket 
som visar var fickans övre kant ska plac-
eras. 
Sy fast fickorna med symaskin, 1 cm 
sömsmån, använd ej overlock.
Upprepa på bakstycket.

Här är det en Smilla med veckad kjol, 
men du gör på samma sätt om du syr 
rynkad kjol.

25.
Vik upp fickan och pressa sömmen. Sy 
en raksöm, alternativt förstärkt raksöm 
eller mycket smal sicksack, på fickan.
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26.
Lägg ihop fram- och bakstycket, räta mot 
räta. Sy sidosömmarna och runt fickor-
na. Använd symaskin när du syr runt och 
nära fickorna.

Nedan är en närbild på hur du syr vid 
fickan.

Även om du inte syr kjolen/peplumen 
med fickor, ska du nu sy sidosömmen.

Pressa sömmen efteråt.

27.
Sy två rynksömmar längst upp på kjo-
len/peplumen, runt hela. Sy den ena ca 
5 mm från kanten, och den andra ca 8 
mm från kanten.
Rynksöm = raksöm med den längsta 
stygnlängden.

28.
Dra sedan i undertrådarna för att få tyget 
att rynka sig. Dra inte i övertrådarna för 
då kan sömmen låsa sig. Rynka tyget så 
mycket som behövs för att kjolen ska pas-
sa livstycket, fördela rynkorna jämnt.
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29.
Dags att sy ihop livstycket med kjolen. 
Här har jag en veckad kjol men det är 
samma tillvägagångssätt om kjolen är 
rynkad och om man syr veckad eller 
rynkad peplum.

Låt kjolen ha rätsidan inåt och livstycket 
rätsidan utåt. Stoppa in livstycket i kjolen 
och låt råa kanter (osydda kanter) mötas.

31.
Fålla kjoldelen genom att vika upp 2 cm 
mot avigsidan, pressa och nåla. Sy sedan 
från rätsidan med ex. tvillingsöm eller 
sicksacksöm.

30.
När livstycket är instoppat i kjolen, nåla 
och sy runt hela med 1 cm sömsmån.

32.
Fålla ärmen genom att vika upp 2 cm 
mot avigsidan. Pressa och sy från rätsi-
dan med ex. tvillingsöm eller sicksack-
söm.
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Klart!
Hoppas att du känner dig stolt över din Smilla topp eller klänning! Är det något 

du undrar över ang. mönstret eller instruktionerna så kontakta mig gärna:  
info@threadsbycaroline.com
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Smilla - 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. Vi
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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 symön-
ster från Threads by Caroline är ett perfekt tillfälle att lära sig nya sytekniker!)
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