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GÖR DINA EGNA VOLANGER 
GE DINA SÖMNADSPROJEKT DET DÄR LILLA EXTRA

Pssst ... Du kan sätta volanger på ALLT.  Du 
kan till exempel ha dem på dina kläder, väskor, 

kuddar, plädar osv.

1. Rita linjer på mönstret där du vill göra volanger. I det 
här exemplet görs 3 volanger på ärmen.

3. Mät upp den del av linjen där du vill ha volangen. Vi 
rekommenderar att volangen slutar vid fållsömmen. 
Rita ett hack över viklinjen, enligt det här exemplet är 
det 2,5 cm. I det här exemplet ska volangen sluta 1 cm 
från ärmen så att den inte sys in i ärmhålet, se bild.

2. Dela mönstret och lägg till 1 cm sömsmån på varje 
sida av klipplinjen. 

4. Multiplicera linjens mått med 1,75. 
I det här exemplet är den ena linjen 35 cm: 
35 x 1,75= 61,25 cm
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5. Rita en rektangel på det uträknade måttet x (bredden 
på volangen gånger 2) + 2.
I det här exemplet vill vi att den färdiga volangen ska 
vara 4 cm höj. Därför ska längden på rektangeln vara 
61,25 cm och bredden (4x2)+2 = 10 cm

7. Vik volangen på mitten och pressa. Sy vid behov en 
söm 0,3–0,5 cm längs den ofållade kanten för att hålla 
ihop delarna. Sy en raksöm 0,5 cm från den ofållade 
kanten och dra volangen till önskat mått, i detta 
exempel 35 cm.

Om du vill att volangen ska sluta i en söm där en annan del är fast-
sydd, så ska du inte runda av änden på volangmönsterdelen, som 
visas i steg 6.

Om du vill göra en volang som krage eller manschett så ska du först 
vika volangdelen rätsida mot rätsida och sy ihop den korta änden. 
Vänd sedan ut rätsidan, pressa och sy in raksömmen längs den 
ofållade kanten. 

6. Runda av änden på volangmönsterdelen om du 
vill att den ska sluta synligt i en söm, som i det här 
exemplet.

8. Placera volangen på den ena tygdelen och sy fast den 
med 0,5 cm söm. Placera den andra tygdelen ovanpå 
och sy ihop hela sömmen med 1 cm sömsmån. Upprepa 
detta i alla sömmar där du vill ha en volang.


