
Dags att skapa!
BY CAROLINE

BABYFILT / LAPPTÄCKE / SNUTTEFILT 

Här visar jag hur man kan sy ett lapptäcke. Om du vill sy en enkel filt, utan framstycke i form 
av lapptäcke, gå direkt till steg 10. Mönster på lapparna finns på sista sidan.

MATERIAL
- Tyg: det går bra med både vävt tyg som ej har stretch, och trikå, t.ex. jersey, som stretchar. 
Du kan även välja att t.ex. sy framstycket i jersey och bakstycket i fleece, minky eller liknande 
värmande tyger.
- Kantband av förslagsvis interlock eller mudd. Man kan köpa färdigskurna kantband eller 
klippa själv. Till min bandkantare har jag 3,5 cm breda kantband. När jag kantar för hand 
föredrar jag 4 cm breda (se mer i steg 13).
- Om du väljer trikåtyg och syr på symaskin: glöm inte att använda en jersey/stretchnål.

MÅTT PÅ FILTEN
För en babyfilt rekommenderar jag ett mått på ca 70x90 cm, men självklart är det du som 
designern som bestämmer :)

TYGERNA
De tyger jag använt här är ekologisk jersey från Elvelyckan Design. Kantbandet kommer från 
Erikas syskrin.

www.threadsbycaroline.com



1.
Klipp ut alla dina lappar. Här klipper jag ut lap-
parna på vikt tyg så att jag får ut två lappar på 
en gång. 

Jag använder rullkniv och skärmatta, men det 
går såklart även bra med en tygsax. Linjalen an-
vänder jag för att underlätta när jag skär.

Här har jag använt storleken M, i den storleken 
får lapparna en slutlig storlek på 11x11 cm. Jag 
väljer att skära ut totalt 42 st, då får jag ut 7 
på längden och 6 på höjden. Filtens längd och 
bredd blir då: 77x66 cm.

2.
Nu till det roligaste! Placera ut dina lappar och 
bestäm dig för ett mönster du gillar. Ta gärna 
ett kort med din telefon eller kamera så att du 
kan se tillbaka på ordningen, ifall man rör till 
det under tiden.
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Nu syr vi ihop alla lodräta sidor:
Lägg lapparna i kolumn A på kolumn B. På 
min filt läggs alltså den första lappen med svar-
ta kryss på den ljuslila med fåglar. Sedan läggs 
pandan på den gula med vågor, etc...

Kolumn C läggs på kolumn D, och E på F. Kol-
umn G får vi spara till senare. Lapparna ska lig-
ga räta mot räta.

Nåla ihop lapparna eller använd klämmor.

4.
Nu syr vi den sista kolumnen och lägger alltså 
lapparna i kolumn G på kolumn F, och syr ihop 
dem.

Jag tar med en kolumn i taget till symaskinen, 
och syr ihop två lappar i taget, enligt röd mark-
ering.

Sy med 1 cm sömsmån.

Om du använder trikåtyg ska du använda en 
stretchsöm, t.ex. sicksack eller overlock. Glöm 
inte att använda en jerseynål/stretchnål om du 
syr med symaskin. Syr du i vävt tyg kan du sy 
med raksöm.



5.
Så här långt har vi nu kommit och har alltså två 
lodräta sömmar kvar att sy. Dags då att sy ihop 
kolumn B med C, och D med E. Lägg tygerna 
räta mot räta och sy ihop. 

Pressa sömmarna efter du sytt. Om du sytt med 
overlock pressar du dem åt ett håll, har du sytt 
med symaskin pressar du isär sömsmånen.
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6.
Alla lodräta sömmar är sydda! 
Dags att sy alla vågräta sömmar, precis så som 
vi sydda de lodräta.
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7.
Sy ihop raderna med 1 cm sömsmån.

Var noga med att sömmarna matchas (som på 
bilden nedan), samt att sömsmånerna på delar-
na du syr ihop inte hamnar åt samma håll, det 
blir lite knöligt.



8.
Filtens framstycke är klart! Så härligt! 
Pressa noga både på rätsidan och avigsidan.

9.
Lägg filtens framstycke på bakstycket och klipp 
ut ett lika stort bakstycke. Du kan gärna lägga 
tygerna avigsida mot avigsida, (det har jag dock 
inte gjort här för att bilden ska bli lite tydligare).

10.
Lägg ihop filtens fram- och bakstycke, avigsida 
mot avigsida. Nåla eller använd klämmor för att 
hålla ihop.

Kanske vill du inte sy framstycket i form av ett 
lapptäcke, det går lika bra att klippa ut två hela 
stycken.

Innan du syr, i nästa steg, tag gärna en sax och 
runda av hörnena (enligt röda markeringarna), 
så blir det lättare att sy kantbandet runt filten.

TI
PS

! Ett alternativt sätt att sy ihop filten är att lägga fram- och bakstycket räta mot räta. Sy 
runt hela men lämna ett vändhål på ca. 5 cm. Vräng sedan filten och pressa. Till sist syr 
du ihop vändhålet. Klart! I det här fallet behöver du inte sy ett kantband runt.



11.
SY IHOP FILTEN MED BANDKANTARE: Jag 
använder en bandkantare från Erikas syskrin, 
som viker och sträcker kantbandet samtidigt 
som man syr. Denna kan jag verkligen rekom-
mendera, och det finns instruktioner på den 
webshoppen om hur man använder den.

Tyget som utgör kantbandet är interlock. Även 
mudd och jersey kan användas.

Jag monterar bandkantaren på min symaskin, 
sätter in en tvillingnål i symaskinen och syr fast 
kantbandet i båda lagren av filten, runt hela.

På nästa sida, med start på steg 13 visar jag hur 
man syr kantband för hand, om man inte har 
en bandkantare. Det tar längre tid men blir lika 
snyggt med lite övning.

12.
När du sytt runt hela och kommer tillbaka till 
starten ska du avsluta kantbandet. Här är ett 
sätt som är lite extra tjusigt:
Klipp av änden av kantbandet du startade med 
så att du bara kan sy över starten. Fortsätt sy i 
luften ca. 10 cm och klipp sedan av änden.

Forma kantbandets ände till en loop så att det 
blir ett hänge. Fäst genom att sy en söm från 
rätsidan, enligt röd markering.



13.
SY KANTBANDET FÖR HAND: Nu ska jag visa 
ett sätt att kanta för hand. Jag har en liten snut-
tefilt här som jag vill kanta för hand.
Börja med att mäta omkretsen runt filten och 
klipp sedan ett kantband i muddtyg som är lika 
långt, och 4 cm brett. 

Jag behöver ett ganska kort kantband för denna 
snuttefilt, men visar även nedan hur man ord-
nar långa kantband.

Om man ska kanta en stor filt behöver man 
klippa/skära ut ett långt kantband och börjar 
då med att klippa långa remsor av muddtyg, 4 
cm breda.

14.
Sy sedan ihop dem genom att lägga dem räta 
mot räta, i en rät vinkel och sy med en smal 
sicksacksöm, enligt röd markering.

Klipp sedan av överflödig sömsmån och pressa 
isår sömsmånen.



15.
Nåla fast kantbandets rätsida mot filtens avigsi-
da. Kantbandet ska inte sträckas vid kurvorna, 
och endast lite vid de raka partierna.

Sy runt med smal sicksacksöm, 0,7 cm från 
kanten.

16.
Pressa kantbandet från filten på avigsidan och 
vänd sedan filten så dess rätsida är upp.

Vik kantbandet en gång in mot kanten av tyget, 
vik sedan igen så att kantbandet täcker sömmen 
du sydde i steg 15. 

17.
Använd klämmor, nålar eller textillim för att 
hålla vikningen på plats. Sy sedan med tvil-
lingsöm eller sicksacksöm från rätsidan. 

Klart! 



Lappar till lapptäcke
1 cm sömsmån ingår

Klipp så många du behöver

Färdigt mått på rutorna:
Small: 9x9 cm

Medium: 11x11 cm
Large 13x13 cm

Small

Medium

Large

Mönster
Här finns lapparna i tre storlekar: small, medium och large. Sömsmån på 1 cm har 
lagts till på lapparnas alla kanter eftersom de ska sys ihop.

Skriv ut denna sida och mät kontrollrutan nedan så att måttet stämmer. Då vet du 
att mönstret skrivits ut i rätt skala.

Kontrollruta: 10 cm lång, 2 cm hög
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