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Tutorial
Ett sömnadsmönster på en snurrklänning med smala axelband 
A sewing pattern for a twirl dress with narrow sholder straps

 
1. Klipp ut fram- och bakstycke samt två kjoldelar mot vikt 
kant. 
 

 
1. Cut front- and back piece and two skirts on fold. 

 
2. Kanta halsringning på fram- och bakstycket.  
Klipp kantbandet jäms med axelsömmen 
 

 
2. Bind front and back neckline. 
Trim the binding on the sides

 
4. Klipp två bitar 6 mm resår (tabell på ungefärligt mått finns 
på mönstret). Vänd plagget som på bilden med avigan mot dig. 
Limma resåren på kantbandet (PRYM, vattenlöslig limpenna). 
 

 
4. Cut 2 psc 6 mm elastic (chart with sizes on the pattern) 
Turn the garment and fasten the elastic on the back of the bin-
ding (water soluble glue for sewing).
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5. Bandkanta plagget från armhåla till armhåla, resåren hamnar 
i kantbandet. Undvik att dra i resåren. 
 

 
5. Bind both sides, from armpit to armpit. The elastic is now 
inside the binding. Avoid pulling the elastic.

 
6. Så här ska det se ut, klipp kantbanden jäms med sidan. 
 

 
6. Now it look like this, trim the binding.

 
7. Vänd plagget räta mot räta och sy en sidosöm. 
 
 

 
7. Turn the garment inside out and sew one side seam.

 
7. Nåla fast framstycket räta mot räta mot kjolen. Tips! sätt en 
nål i mitten av kjolen samt framstycket, matcha dessa. därefter 
en nål (eller dutt med limpenna) på vardera kant. Sy fast fram-
stycke på kjolen. Upprepa för bakstycket. 

 
7. Turn the garment inside out and sew one side seam. Tips! 
place a needle in the middle on both front and skirt, match 
them. and then a needle on both sides. Sew the wastline, repeat 
on backside.
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8. Tips för att få snygga sömmar. En dutt med limpennan på 
bantbandet, pressa samman. Sy över.

 
8. Tip for neat seams. Applie water soluble glue for sewing on 
the binding at the edge (yellow spot), press together and sew.

 
9. Kanta nederdelen. 
 

 
9. Bind the bottom.

 
10. Vänd plagget ut och in. Sy andra sidsömmen. 

 
10. Turn the garment in side out. Sew the other side seam.

 
11. Avsluta kantbandet Tips! 
Använder man limpennan är den enklare att få banden att bli 
jämna 
 

 
11. Finishing the binding 
The use of water soluble glue makes it easier to get a good 
finish, with the binging eaven
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12.  Fäst/göm overlocksömmen, vik sömnsmånen och sy fast 
för hand i överkant. (Går även att sy på maskinen men för hand 
ger ett finare resultat). 
 

 
12. Fasten/hide the overlock thread, fold the seam allowance 
and then sew down by hand. (Sewing machine works to but 
sewing by hand will give a neater result).

 
13. Sy några stygn för hand på baksidan.  
Fäst och klipp trådarna. 
 
Vänd och stryk plagget. 

 
13. Make a few stitches on the back,  
fasten and cut the threads. 
 
Turn and iron the garment.

 

Färdig! / Finished!
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