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Design
Collegekjolen Vera är en snygg och snabbsydd kjol 
i två modeller: enkel kjol med ett fram- och ett bak-
stycke, och en kjol med sidostycken och fickor. Vera 
är även lekvänlig då den inte sitter alltför snävt runt 
barnets stuss och ben.

Midjan hålls åt med resår och du kan även välja att 
trä in ett snöre i kanalen tillsammans med resår-
bandet. 

Vera kan sys i vävt tyg eller trikå och vi rekommen-
derar inte alltför tunna tyger, gärna lite stadigare 
tyg. Vill du sy i trikåtyg, använd gärna college, jog-
ging eller sweatshirt.

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

Förberedelser
DU BEHÖVER:
• Tyg: Vera kan sys i vävt tyg eller trikå och vi rekommenderar inte alltför tunna tyger, gärna lite stadigare 

tyg. Vill du sy i trikåtyg, använd gärna college, jogging eller sweatshirt.

• Resår: 2,5 cm bred. Se längd i tygåtgångstabellen på sid 5.

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

• Symaskin (med jersey- eller stretchnål om du syr i trikå). 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” stor-
lek, sidorna har därför måtten 17,8 x 
24,4 cm. Det är viktigt att du inte ska-
lar vid utskriften. Kontrollera att det 
står “skala 100%” eller “ingen sidskal-
ning”. Börja gärna med att skriva ut 
sid 1 och kontrollera att måtten i rek-
tangeln stämmer innan du skriver ut 
hela mönstret.

Du kan välja att skriva ut hela mön-
stret 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 storle-
kar 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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https://threadsbycaroline.com/pages/hantera-digitala-pdf-monster
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Mönstrets delar / klippguide
TILL ENKEL KJOL, KLIPP UT:
- Ett framstycke (1), mot vikt kant, 
och ett bakstycke (1) mot vikt kant
- Två midjeband (3), mot vikt kant
- Valfritt: Ett snöre (6), mot vikt kant

TILL KJOL MED FICKOR, KLIPP UT:
- Ett framstycke (2), mot vikt kant, 
och ett bakstycke (2) mot vikt kant
- Två midjeband (3), mot vikt kant
- Två sidostycken (4), motsatta delar
- Två fickor (5), motsatta delar
- Valfritt: Ett snöre (6), mot vikt kant

Välja storlek
Välj storlek baserat främst på barnets längd. Om barnets midje- och stussvidd skiljer sig 
från längden, ex. ett barn som är 110 cm lång har midjevidd 57 och stussvidd 66 (stl 122), 
så kan du gärna blanda storlekar. Du kan i detta exempel då sy stl. 122 men följa längden 
från stl. 110.

Längd / 
storlek Ca. ålder Midjevidd Stussvidd Stussvidd mått 

på färdig kjol
Längd på 
färdig kjol

74 7-9 mån 46 cm 47,5 cm 66 cm 18 cm

80 10-12 mån 48 cm 49,5 cm 68 cm 19,5 cm

86 1-1½ år 49,5 cm 51,5 cm 70 cm 21 cm

92 1½-2 år 51 cm 53 cm 72 cm 22 cm

98 2-3 år 52,5 cm 56 cm 74 cm 23,5 cm

104 3-4 år 54 cm 60 cm 76 cm 25 cm

110 4-5 år 55 cm 62 cm 78 cm 26 cm

116 5-6 år 56 cm 64 cm 80 cm 27,5 cm

122 6-7 år 57 cm 66 cm 81 cm 29,5 cm

128 7-8 år 58 cm 69 cm 82 cm 31 cm

134 8-9 år 60 cm 72 cm 83 cm 33 cm

140 9-10 år 62 cm 76 cm 84 cm 35 cm

146 10-11 år 64 cm 80 cm 85 cm 37 cm

1

2

3

4 5

6

Veras passform är 
vidare i de mindre storlekarna än 

de större, för att små barn lättare ska 
kunna krypa, leka osv.
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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. 
Längden på resårbandet är enbart ett riktvärde. Medan en del resårband är mycket stretchiga är andra mer stum-
ma så du kan behöva göra bandet längre/kortare så det passar det resårband du använder. Den rekommenderade 
längden nedan baseras på barnets midjemått - 4 cm (och det inkluderar 1 cm sömsmån). 

Storlek Kjol, båda varianterna Resår

74 40 cm 42 cm

80 40 cm 44 cm

86 40 cm 45,5 cm

92 40 cm 47 cm

98 50 cm 48,5 cm

104 50 cm 50 cm

110 50 cm 51 cm

116 50 cm 52 cm

122 50 cm 53 cm

128 50 cm 54 cm

134 50 cm 56 cm

140 55 cm 58 cm

146 55 cm 60 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 
och #tcvera

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

Skäggört - ett vävt 
bomullstyg från IKEA

Gold - ett jerseytyg  
från Elvelyckan Design

Hearts - ett collegetyg  
från Fossan Design
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https://www.instagram.com/threadsbycaroline/
https://www.facebook.com/threadsbycaroline/
https://www.facebook.com/groups/113658975973224/?source_id=1337083973026019
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Dags att skapa!
1 cm sömsmån ingår överallt, och 2 cm fåll ingår.

För en kjol med fickor, börja på steg 1.
För en enkel kjol, börja på steg 12.

1.
Vik in 2 cm längst upp på fickan och 
pressa. Gör detta med båda fickorna.

Sy en stickning från rätsidan 2 cm från 
kanten. Använd t.ex. tvillingsöm eller 
sicksacksöm om du har trikåtyg. Raksöm 
går bra om du har vävt tyg.

6 7
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5.
Lägg det ihopsydda framstycket och si-
dostyckena på bakstycket och sy sidosöm-
marna. Pressa sömmen mot bakstycket.
Avsluta sömmen om tyget är vävt. 

Upprepa steg 4 om du önskar.

4. Valfritt.
Sy en stickning från rätsidan, genom 
framstycket och sömsmånen.

Här har jag använt tvillingsöm och låtit 
den ena nålen gå ner precis i sömmen 
mellan de två tygerna.

3.
Lägg sidostyckena på framstycket, räta 
mot räta, och sy båda sidosömmarna. 
Pressa sedan sömmen mot framstycket.
Om du syr i vävt tyg behöver du även 
avsluta sömmen, genom att t.ex. sy en 
sicksacksöm längs samma sträcka, fast i 
sömsmånen.

2.
Placera fickan på sidostycket. Limma 
eller nåla fast. Upprepa med den andra 
sidan.

6 7
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6.
Lägg de båda delarna av midjebandet på 
varandra, räta mot räta och sy sidosöm-
marna.
Avsluta sömmen om tyget är vävt.

7.
Vik midjebandet så att avigsida möter 
avigsida och pressa.

8.
Lägg in midjebandet i kjolen, räta mot 
räta.  Råa kanter utåt. 
Sy ihop delarna men spara ett hål på 3 
cm, för att kunna föra in resårbandet.
Avsluta sömmen om tyget är vävt.

9.
För in resårbandet i midjebandet och 
hela vägen runt kjolen. Använd t.ex. en 
säkerhetsnål. 

När du fått ut andra änden av resårban-
det lägger du ändarna omlott med 1 cm 
och syr ihop. Använd bred sicksacksöm 
och fäst tråden noga.

Följ steg 6-8 om du ej vill ha snörning i midjebandet.
För att ha snörning följ steg 13-22.

8 9
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11.
Dags att fålla kjolen!
Om du har trikåtyg: Fålla kjolen genom att 
vika in 2 cm mot avigsidan. Pressa och sy med 
t.ex. tvillingsöm från rätsidan.
Om du har vävt tyg: Vik in 1 cm mot avigsidan, 
och vik sedan igen 1 cm. Pressa och sy med t.ex. 
raksöm.

10.
Sy igen hålet där du förde in resåren.

8 9
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Här börjar beskrivningen 
för hur man syr en enkel kjol 
utan sidostycken och fickor.

Och från steg 13: hur man syr 
snörning i midjebandet.

13.
Tag det ena midjebandet och vik så att 
långsidorna möts, aviga mot aviga och 
pressa noga. Vik även så att kortsidorna 
möts och pressa igen på vikningen. 

12.
Lägg fram- och bakstyckena på varan-
dra, räta mot räta och sy sidosömmarna.

Har du trikåtyg: använd smal sicksack-
söm eller overlock. Har du vävt tyg kan 
du använda raksöm eller overlock.

Gå nu till steg  6-11. om du vill sy en kjol utan snöre i midjan.
Eller fortsätt nedan på steg 13 om du vill ha en kjol med snöre.

10 11
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TIPS!
Om du syr i trikåtyg, eller har ett vävt tyg som 

är tunt behöver du förstärka tyget där du ska sy knapphål. An-
vänd mellanlägg eller en bit vävt tyg och placera på avigsidan av midjeban-

det så att du syr knapphålet genom midjebandet och mellanlägget/
det vävda tyget.

15.
Sy knapphålen, 15 mm stora. Du be-
höver en symaskin med knapphålsfot. 
Är du osäker på hur man gör, vänd dig 
gärna till din symaskinsmanual, eftersom 
tillvägagångssättet kan skilja lite mellan 
olika maskiner. Använd sedan en sprät-
tare för att försiktigt göra hål.

14.
Öppna upp midjebandet igen. Tack vare 
att du pressade kan du nu se vad som är 
mitten, och du kan tydligt se den nedre 
halvan av midjebandet, det är den som 
blir synlig på plaggets rätsida.

På den nedre halvan kan du nu markera 
de hål som behövs för snöret. Låt det 
vara ca 3 cm mellan hålen.

Här kommer jag att sy knapphål senare 
och har därför markerat var jag ska börja 
sy knapphålet. Ska du sätta öljetter (sid. 
14) kan du markera mitten av öljettens 
placering.

TI
PS

! Vill du hellre sätta ölj-
etter än sy knapphål? 
En bonusbeskrivning 
finns på sid. 14.

10 11
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20.
Vräng snöret. Du kan använda t.ex. en 
säkerhetsnål. Pressa sedan.

19.
Vik snöret räta mot räta och sy ihop 
långsidorna med 1 cm sömsmån. 

16.
Lägg den andra midjebandsdelen ovan-
på den du just sytt knapphål eller satt 
öljetter i. Lägg dem räta mot räta och 
sy sidosömmarna. Avsluta sömmen om 
tyget är vävt.

17.
Vik midjebandet aviga mot aviga och 
pressa.

18.
Lägg in midjebandet i kjolen. Låt råa 
kanter mötas utåt. Den sidan av midje-
bandet där du sytt knapphålen ska ligga 
mot kjolens rätsida och framstycke.
Sy ihop runt hela kjolen men spara 3 cm 
för att senare kunna föra in resårbandet.

Följ nu steg 9-11 och fortsätt sedan på steg 19.

12 13
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21.
För in snöret, in genom det ena knap-
phålet, runt kjolen och ut genom det an-
dra hålet. 

22.
Knyt en rosett. Och knyt ändarna av 
snöret.

Klart!
Hoppas att du känner dig stolt över din Verakjol! Är det något du undrar över 

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

23. Valfritt
Om du upplever att resårbandet böjer 
sig eller snurrar inuti midjebandet kan 
du fästa resårbandet genom att sy en söm 
precis i midjebandets sidosömmar. Sy en 
raksöm genom resårbandet och midje-
bandet. Använd gärna en tråd vars färg 
matchar tyget.

12 13
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A.
Klipp ett hål för öljetten genom 
tyget och mellanlägget genom att 
klippa ett kryss. Var noga med att 
inte klippa för stort. Börja hellre 
med ett för litet hål och gör sedan 
större om det behövs.

At
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ätt
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lje
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r

B.
Ta fram dina öljetter och red-
skap. Här använder jag ett set 
från Prym. Öljetten består av en 
framsida (lite mer upphöjd, den 
till vänster på bilden) och en bak-
sida.

C.
Tryck in öljettens framsida i hålet 
du klippt. 

E.
Placera “tången” runt om, lägg 
sedan ner på ett tåligt underlag 
och slå med hammare 3-4 ggr. 
Var noga med att hamra rakt 
ovanifrån.

D.
Lägg på en extra bit tyg (som du 
också klippt hål i) för att öljetten 
ska fästa bra. Till sist lägger du på 
den delen som är öljettens bak-
sida.
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Vera - 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 och sy fickans övre kant

2. Nåla fickorna på sidostyckena

3. Sy ihop framstycket med sidostyckena

4. (Valfritt) Sy en stickning längs sidosöm

5. Sy ihop bakstycket med sidostyckena

6. Sy midjebandets kortsidor

7. Vik och pressa midjebandet

8. Sy ihop midjebandet med kjolen

9. För in resårbandet, sy ihop ändarna

10. Sy igen hålet för resårbandet

11. Fålla kjolen med 2 cm

12. Start enkel kjol: sy sidosömmarna

13. Vik och pressa en av midjebandets 

delar

14. Markera placering för knapphål/

öljetter

15. Sy knapphål / sätt öljetter

16. Sy midjebandets sidosömmar

17. Vik och pressa midjebandet

18. Sy ihop midjebandet med kjolen

19. Sy ihop snörets långsida, räta mot 

räta

20. Vräng snöret

21. För in snöret i kjolen

22. Knyt snöret och knyt dess ändar
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23. (Valfritt) Sy fast resåren i midjebandet

14 15
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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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