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Tutorial You are beautiful top 

 

Obs sömsmån inger inte 

 

 

Tygåtgången för en tröja i 42 som ej är beroende av mönsterpassning 

och mönster riktning så är tygåtgången ca 1 meter  för en tröja i 

storlek 42.(mått gäller förkrympta tyger) muddar i hals och ärm ej 

inräknat. 

Material 

bomullsjersey  , muddväv till hals 3-5 cm bred brodyrspets till 

nederkant av tröjan, eventuell spets, rosetter eller vinyltryck till extra 

”piff” 
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Rita  av ditt mönster, lägg på sömsmån på alla kanter inklusive hals och 

ärmslut och nederkant* 

 

nederkanten är anpassad i längd för att det ska sys på en spetskant, 

ska du fålla en vanlig fåll får du lägga på extra längd, (ca 3 cm) och sen 

ytterligare längd mptsvarande bredd på fåll. 

 

 

När du skurit ut dina delar så har du följande, framstycke, bakstycke, 

2 ärmar, remsa till halsöppningen. 
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Montering 

Sy axelsömmarna, nåla fast ätmarna axelsömmen, mittenmarkeringen på 

ärmen ska möta axelsömmen. Sy fast ärmen i axeln. 

   

Vit halsremsan räta mot räta och sy V:et med en raksöm.  Vik isär 

sömsmånen och vik bandet aviga mot aviga. Markera ut fram bak och 

sidor på bandet och nåla fast bandet i halsen, nåla (eller nyp med 

klämmor) jämt fördelat runt halshålet. 

 

 

Sy med OL varvet runt, börja vid spetsen av V-ringningen så kan du sy 

rakt in på bandet och sy sedan varvet runt så du kommer ut på andra 

sidan av V:et. 
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Vänd upp kanten och sy ner sömmen med en raksöm. 

 

 

Sy ärm och sidosöm på ena sidan av tröjan.  

Sy fast brodyrspetsen i nederkant på tröjan 

Sy andra ärm och sidosömmen. Sticka ner Spetsen på insidan i sömmen. 

Sy ner sömmen i nederkant med en tvillingsöm eller en coversöm. 

Sy samman långsidan på ärmens muddar, vik aviga mot aviga, på mitten 

och sy fast ärmens muddar i ärmarna. 



 
5 

 

Nu är tröjan så gott som klar, men lite extra piff gör det där lilla 

extra. Ett vinyltryck i nacken och i nederkant plus en liten rosett vid 

V:et så är jag jättenöjd med min You are Beautiful top. Hoppas du blir 

lika nöjd med din. 
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