
 

Julkläder till Barbie och Ken - några tips och ideer    www.meretesyr.se 

Utgå från mönstersamling nr 35 (Barbie) och nr 36 (Ken) från 

www.meretesyr.se 

 

 

Kläder med vinyltryck:  

- Pressa fast vinyltrycken innan du börjar sy. 

 

http://www.meretesyr.se/


 

 

 

 

 

 

 

Klänning med spets:  

- Klipp ut alla delar i jersey. Klipp 7 mm kortare nertill 

(skall inte fållas). 

- Klipp även ut alla delar i stretchspets. Lägg gärna 

delarnas nederkant mot spetsens uddkant kant så blir 

det extra fint. Spetsen skall inte heller fållas nertill (men 

korta inte av den, den skall vara lite längre än jerseyn). 

- Lägg spetsen ovanpå jerseyn och fäst ihop kanterna 

med limpenna så att alla delar blir dubbla.  

- Sy ihop enligt beskrivningen. 

 

Byxor med spets:  

- Välj en större storlek (dvs välj Curvy Barbies storlek till 

Barbie). 

- Klipp ut alla delar i jersey och i spets. 

- Lägg spetsen ovanpå jerseyn och fäst med limpenna så 

att alla delar blir dubbla. 

- Sy ihop enligt beskrivningen. 

 

 

Tomteklänning med bälte och luddiga kanter:  

- Efter punkt 11 i beskrivningen, sy på en smal luddig 

kant på halsringning och ärmslut. Sy för hand (obs dra 

inte åt för hårt, det skall fortfarande vara stretchigt). 

- Efter punkt 16, sy på en luddig kant längst ner. Gör ett 

bälte genom att trä på ett runt minispänne på ett 5 mm 

brett svart resårband. Sy fast bältesändarna längst bak. 

 



 

 

 

 

 

Tomtehoodie med luddig kant på huvan: 

- Hoppa över punkt 16, 27 och 28 (dvs inget snöre 

i huvan). 

- Efter punkt 26 i beskrivningen, sy på en smal 

luddig kant på huvan. Sy för hand (obs dra inte åt 

för hårt, det skall fortfarande vara stretchigt). 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

Tomtebyxor med bälte:  

- Efter punkt 15, gör ett bälte genom att trä på ett 

fyrkantigt minispänne på ett 5 mm brett svart resårband. 

- Sy fast på maskin på pressafots bredd från spännet (på 

båda sidorna) samt längst bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var hittar man grejerna? 

Vinyltryck: www.erikassyskrin.se 

Minispännen, ”luddkant”, mönstersamlingar (nr 35 & 36): 

www.erikassyskrin.se, www.ateljeanette.se 

Stretchspets: www.bwear.se 

Sömnadsbeskrivningar (nr 35 & 36): www.meretesyr.se 

http://www.ateljeanette.se/
http://www.meretesyr.se/

