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SMOCKSÖMNAD
SY KLÄNNING OCH TOPP MED FIN SMOCKEFFEKT

MATERIAL:

Topp:
• Stl XS–M = 90 cm tyg med 105–140 cm bredd
• Stl L–XL = 100 cm tyg med 105–140 cm 

bredd
• Resårtråd
• Krita eller märkpenna
• Ev. rouleauvändare

Psst! Du skapar en smockeffekt genom 
att sy med resårtråd som undertråd, 

vilket får tyget att rynka sig.

1. Sy overlocksöm/sicksack längs toppens övre och nedre 
kant. Vik in och pressa överkanten 2,5 cm mot avigsidan och 
sy 2 cm från kanten. Vik in och pressa nederkanten 1 cm mot 
avigsidan och sy kantstickning.

2. Linda resårtråd på undertrådsspolen för hand. Använd 
vanlig tråd som övertråd. Gör gärna ett litet sömnadsprov först 
och ställ in trådspänningen, ev. både över- och undertråds-
spänningen.

3. Markera sömlinjerna på toppen.
Smocksömmar sys med 1,5 cm mellanrum. Den första söm-
men sys 2 cm från toppens vikta överkant, i den befintliga 
sömmen. Tyget rynkas till ungefär halva bredden.
Topp i stl XS–M: sy 24 sömmar
Topp i stl L–XL: sy 26 sömmar

4. Ånga tygstycket med resårtråden; det gör att resåren drar 
ihop sig. 

5. Sy sidosömmen med 1 cm sömsmån. Vik sömsmånen mot 
bakstycket och sy tvärs över den upptill och nedtill.

6. Du kan välja mellan knytband och fasta axelband.
Knytband: Vik knytbandet på längden räta mot räta och sy 
ihop det 0,6 cm från vikkanten. Klipp bort sömsmånen och 
vänd ut rätsidan med en rouleauvändare. Pressa.
Fasta axelband: Vik axelbandet på längden räta mot räta och 
sy ihop det med 1 cm sömsmån. Vänd ut rätsidan med en rou-
leauvändare. Pressa.

7. Sy fast knytbandet/axelbandet 10 cm från sidosömmen på 
fram- och bakstycket. Sy i den befintliga sömmen. Anpassa 
slutligen axelbandens längd så att de passar dig.

TOPP: Klipp till 2 tygstycken till toppen enligt illustrationen 
ovan.
Välj vilken typ av axelband du vill ha:
Knytband: Klipp till 4 tygstycken på 40 x 3 cm.
Fasta axelband: Klipp till 2 tygstycken på 37 x 7 cm. 

 XS–M = 76 cm
 L–XL = 90 cm
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1. Sy overlocksöm/sicksack längs klänningens övre och nedre 
kant. Vik in och pressa överkanten 2,5 cm mot avigsidan och 
sy 2 cm från kanten. Vik in och pressa nederkanten 1 cm mot 
avigsidan och sy kantstickning.

2. Linda resårtråd på undertrådsspolen för hand. Använd 
vanlig tråd som övertråd. Gör gärna ett litet sömnadsprov först 
och ställ in trådspänningen, ev. både över- och undertråds-
spänningen.

3. Markera sömlinjerna på klänningen.
Smocksömmar sys med 1,5 cm mellanrum. Den första söm-
men sys 2 cm från klänningens vikta överkant, i den befintliga 

sömmen. Sy sedan ytterligare 2 sömmar. Tyget rynkas till 
ungefär halva bredden.

4. Ånga tygstycket med resårtråden; det gör att resåren drar 
ihop sig. 

5. Sy sidosömmen med 1 cm sömsmån. Vik sömsmånen mot 
bakstycket och sy tvärs över den upptill och nedtill.

6. Du kan välja mellan knytband och fasta axelband.
Knytband: Vik knytbandet på längden räta mot räta och sy 
ihop det 0,6 cm från vikkanten. Klipp bort sömsmånen och 
vänd ut rätsidan med en rouleauvändare. Pressa.
Fasta axelband: Vik axelbandet på längden räta mot räta och 
sy ihop det med 1 cm sömsmån. Vänd ut rätsidan med en rou-
leauvändare. Pressa.

7. Sy fast knytbandet/axelbandet 10 cm från sidosömmen på 
fram- och bakstycket. Sy i den befintliga sömmen. Anpassa 
slutligen axelbandens längd så att de passar dig.

KLÄNNING: Klipp till 2 tygstycken till klänningen enligt 
illustrationen ovan.
Välj vilken typ av axelband du vill ha:
Knytband: Klipp till 4 tygstycken på 40 x 3 cm.
Fasta axelband: Klipp till 2 tygstycken på 37 x 7 cm.

 XS–M = 38 cm
 L–XL = 45 cm

Till vikning

Trådriktning

Lång klänning = 100 cm
Kort klänning = 70 cm

50 cm

7,5 cm

46 cm

MATERIAL:

Klänning:
• Lång: 200 cm tyg med 105–140 cm 

bredd
• Kort: 140 cm tyg med 105–140 cm 

bredd
• Resårtråd
• Krita eller märkpenna
• Ev. rouleauvändare


