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Pocket Shirt Tutorial 

Sömsmån ingår med 0,7cm. 

1. Klipp ut alla delar.

2. Vik fickans överkant på mitten med rätsidan utåt. Lägg den räta mot räta med

fickans överkant.

3. Sy ihop fickans överkant med fickdelen.
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4. Lägg fickdelen på tröjans sidostycke och nåla fast mittdelen räta mot räta. Var

noga med att fickan ligger jämt med nederkanten.

5. Sy ihop delarna så det blir ett helt framstycke.

6. Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta och nåla ihop axelsömmarna.

7. Sy ihop axelsömmarna.
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8. Nåla fast ärmarna, räta mot räta, i ärmhålet.

9. Sy fast ärmarna på båda sidor.

10. Lägg tröjan, räta mot räta, se till så fickdelen ligger rätt. Börja nåla i ärmhålan

så du ser att sömmarna hamnar rakt över varandra.

11. Sy ihop sidosömmen. Gör likadant på båda sidorna.
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12. Lägg öljettlapparna på de markerade ställena och limma/nåla fast.

13. Sy fast öljettlapparna.

14. Gör hål för öljetterna och sätt därefter fast öljetter.

15. Lägg kragens delar, räta mot räta, nåla ihop.

16. Sy ihop kragdelarna.
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17. Vik upp kragdelarna och vik den på mitten så sömmen hamnar rakt över varandra,

nåla ihop.

18. Sy ihop kragen.

19. Vik kragen rätt och sätt i snöre.
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20. Stoppa in kragen i halshålet så att sömmen på kragen hamnar mitt bak på

bakstycket. Nåla fast kragen jämt runt hela halshålet.

21. Sy fast kragen, tänk på att inte dra i tyget när du syr.

22. Vik midjemudden, räta mot räta, nåla ihop.

23. Vik ärmmudden, räta mot räta, nåla ihop.
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24. Sy ihop kortsidan på midjemudden.

25. Sy ihop långsidan på ärmmudden.

26. Vid muddarna på mitten med sömmarna inåt.

27. Sätt muddens söm mitt bak på bakstycket, räta mot räta, nåla fast mudden jämt

runt om. Kom ihåg att se till att fickans nederkant ligger rätt.

28. Sy ihop. Dra endast i mudden.
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29. Stoppa in ärmmudden i ärmen, lägg sömmarna omlott och nåla fast. Sy sedan fast

ärmmuddarna. Dra endast i mudden och inte i trikån.

Klart! 
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