
Sömnadsbeskrivning Tomterock/Pepparkaksrock (”Julspecial - multi”) @merete_syr 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Du behöver dessa mönsterdelar. 

Ärm och framstycke läggs på dubbelvikt tyg så att 

delarna blir spegelvända. Det finns flera storlekar, välj 

den som passar din docka. 

 

 

 

 

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar: två 

framstycken, ett bakstycke och två ärmar. 

 

 

 

3. Sy alla axelsömmar. Sy ihop med förstärkt raksöm 

eller med overlock. De längre delarna av ärmarna 

skall vara mot bakstycket. Använd gärna matchande 

tråd (jag har annan färg för att det skall synas bra på 

bilderna). 

 

 

4. För att kunna sy alla kantband i en följd sen, sy ihop 

några centimeter längst ner på ena sidsömmen. 

Licens 

Du får ej kopiera mönstret och dela med andra. 
Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga 
produkter gjorda av detta mönster. 
www.meretesyr.se 

Välj ett stretchigt tyg, t ex bomullsjersey. 

Du behöver också en bit 1.5 cm brett 

band (t ex sammetsband) till bälte, 

ett lämpligt spänne som dekoration 

och en bit kardborreband. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Variant: Pepparkaksrock! 

 

5. Kanta ärmsluten. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kanta runt om enligt bild. (Det är bara sidsömmarna 

som inte skall vara kantade.) 

 

 

7. Sy sidsömmarna och fäst kantbandsändarna. Se 

dokumentet ”Sömnadsbeskrivning: Att fästa 

kantbandsändar”. 

 

Nu skall vi göra ett ”fuskbälte” som är lätt att knäppa 

för små barn: 

 

8. Klipp till ett 35 cm (för BabyBorn-storlek på rock) långt 

1.5 cm brett svart sammetsband (eller nån annan typ av 

band). Klipp till en 4 cm lång bit kardborreband så att 

den blir lika bred som sammetsbandet. Trä på ett 

spänne som dekoration. Vik in bandet 1 cm i ena änden 

av sammetsbandet och lägg ena delen av 

kardborrebandet ovanpå. Sy fast. Gör likadant i andra 

änden av sammetsbandet men då på andra sidan av 

bandet. Om du vill kan du sy fast ena änden av bältet 

mitt bak på rocken (så tappas inte bältet bort).  

 

9. Färdigt! 

 

 


