
1

MUDDAR

Så här syr du på muddar av ribbstickat tyg på ärmarna.
a) Sy ihop det ribbstickade tyget i en ögla, framsidan mot varandra. Pressa isär sömmen.
b) Vik delen dubbel med tygets framsida utåt och sy ihop kanterna för hand. 

c) Dela upp den ribbstickade delen och ärmen i fyra delar och markera dessa med synålar.
d) Sträck försiktigt den ribbstickade delen och sy fast den på ärmen. Sy overlock eller sick-
sack över kanterna och pressa dem uppåt. 

FÅLLADE ÄRMAR

Så här syr du ärmen utan mudd.

a) Vik upp en liten kant cirka 1 cm bred och pressa.
b) Vik en gång till med en bredare kant 1,5-2cm och sy fast med en 
kantsöm.
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KRAGE MED FODERKANT

Sy ihop foderkanterna först. 
Med rätsidorna mot varandra, sy ihop fram- och bakstyckenas 
foderkanter längs axelsömmarna. 

Du gör på samma sätt för att fästa 
alla tre kragvarianterna, men kragen i jackans tyg behöver du inte sträcka ut när du syr fast 
den. 
a) Markera mitt bak och mitt för axelsömmarna på kragen och jackans tyg och foderkant. 
b) Sy fast kragen mot både jackans tyg och foderkanten. Pressa ner sömmarna. 

c) Vik ner foderkanten in I jackan och pressa kragen I form. 
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DRAGKEDJA

Sy i dragkedja. 

a) Vik foderkanten mot jackans 
rätsida. Jacka och foder ligger 
rätsida mot rätsida med varan-
dra. 

b) Lägg dragkedjan mot jackans 
framstycke, tänderna ska peka inåt (mot ärmen). Dragkedjan ligger nu mellan jackans fram-
stycke och framstyckets foderkant. Sy fast. 

c) Vik foderkanten mot insidan så dragkedjan kommer fram. Pressa sömmen och sy en stick-
söm cirka 0,5 cm från dragkedjans kant. 

AVSLUTA KRAGEN

Så snart dragkedjan sytts fast, sy en sticksöm för att fästa kra-
gen. 

Sy runt nacklinjen I sömmen den existerande sömmen så att din 
sticksöm blir så osynlig som möjligt. Sy en kastsöm för hand först 
om du tycker tyget glider för mycket. 

Syinstruktionerna till en kavajliknande jacka för män innehåller:
instruktioner hur du klipper ut mönstret,
hur de olika bakstyckena sys,
hur ärmarna sys ihop och de fast på jackans huvudparti,
att sy ärmmudd eller rak ärmfåll, sy på krage och sätt I dragkedja (utan foderkanter),
att sy ärmmudd eller rak ärmfåll, sy på krage och sätt I dragkedja (med foderkanter),
fodra fållkanten.


