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ELASTISKA VOLANGBAND
GE DINA KLÄDER EN EXTRA FEMININ TOUCHE MED VOLANGER SOM AXELBAND 

MATERIAL

• Tyg 
• Ca 1 meter resår med 15, 25 

eller 35 mm bredd. 
• Märkpenna/krita 
• Säkerhetsnål

Förslag på mönster som kan 
användas: 23168-C, 23146 och 
63062-C

I exemplet nedan har vi sytt ett 
volangband med en färdig bredd på 
4 cm med 15 mm resår till mönster 
nr 23168-C. 

1. Resår: Mät upp en längd som motsvarar 
axelbanden i ditt mönster. Klipp till 2 resårband 
i detta mått.

2. Tyg: Klipp till 2 tygstycken i bandets längd 
x 1,7, t.ex. 34 x 1,7 = 57,8 cm. Om volangen ska 
ha en färdig bredd på 4 cm ska du klippa till den 
med 10 cm bredd.

Alternativa bredder:
7 cm bred volang med 25 mm resår = 16 cm 
11 cm bred volang med 35 mm resår = 24 cm

4. Pressa isär sömsmånen. 3. Vik tyget/bandet på längden räta mot räta 
och sy ihop det med 1 cm sömsmån. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA >>

GRATIS



DIY 8023

0,75 cm
0,75 cm

ELASTISKA VOLANGBAND
GE DINA KLÄDER EN EXTRA FEMININ TOUCHE MED VOLANGER SOM AXELBAND 

5. Vänd ut rätsidan och pressa bandet. 
Hacket ska vara i linje med sömmen. 

8. Fäst axelbanden med knappnålar 
innan du syr ev. foder. Prova för att se 
om axelbanden har rätt längd. Justera 
längden genom att göra resåren kortare.

11. Sy fast axelbanden på bakstycket.
Obs! Lägg axelbandet så att den längs-
gående sammanfogningssömmen är 
vänd uppåt.

6. Sy 2 sömmar på bandet med ett 
mellanrum som passar den resår du ska 
använda. Gör ev. markeringar med en 
märkpenna eller krita en halv resår-
bredd på vardera sida av sömmen.

9. När resåren har rätt längd fäster du 
den med en knappnål och syr fast än-
darna 0,5 cm från kanten.

12. Om plagget ska fodras syr du foder 
på fram- och bakstycket. Därefter syr 
du färdigt klänningen/toppen enligt 
sömnadsbeskrivningen.

7. Trä resåren genom kanalen och rynka 
tyget så att det passar resårens längd.

10. Sy fast axelbanden på framstycket. 
Obs! Lägg axelbandet så att den längs-
gående sammanfogningssömmen är 
vänd uppåt.


