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Jeanskjol  
Storlekar 34 - 46 

 

Material: 

 0,9 – 1,1 m denimtyg, 150 cm brett (1,1 – 1,4 m vid 135 brett) 

 1 metallblixtlås, 16 cm 

 2 justerbara spännen 40 mm 

 2 snickarbyxknäppen 40 mm 

 3 jeansknappar 

 Normal sytråd i matchande färg 

 Extra kraftig sytråd för typisk jeanssöm 

 Fleecemellanlägg till förstärkning i midjan 

 Symaskin bernette b33 eller b35 

 Raksömsfot (valfritt) 

 Jeansnål 90  

 

Tips 

Tvätta alltid tyget innan du klipper till det, eftersom tyger kan krympa.  

 

Tillskärning 

Inget av pappersstyckena innehåller sömsmåner. Vid tillskärningen måste sömsmåner läggas till mönstret 

enligt specifikationerna (=grön siffra) 

 

Viktigt: Fram- och bakstyckena för kjolens snickaröverdel klipps ut 1x vardera mot vecket och 2x vardera 

med sömsmånen i mitten. Kantsömsmånen för blixtlåset på kjolens framstycke klipps bara ut på vänster 

sida. 

 

A 2 x framstycken (yttersida) 

B 1 x framstycke till tygvecket (insida) 

C 2 x framstycken för linning 

D 2 x framstycken för kjoldelar 

E 2 x bakstycken (yttersida) 

F 2 x bakstycken till tygvecket (insida) 

G 2x bakstycken för linning 

H 2 x bakstycken för kjoldelar 

I 2 x fickor 

J 1 x knappslå 

 

Dessutom (utan mönster): Två 58 x 10 cm remsor för axelbanden (inklusive 1 cm sömsmån), slutlig bredd 

3,8 cm. 

 

Viktigt: Överför markeringarna på mönstret för pilar, fickor och knappar till tyget 

 

Sömmar: Sy ihop med raksöm och en stygnlängd på 2,5 

Förstärkningssöm: För en typisk jeans-förstärkningssöm, använd extra kraftig Mettler-tråd som övertråd 

och en jeansnål 90. Öka stygnlängden till 3,5. Öka även trådspänningen (till ca 6). 

Kastsöm: Kasta kanterna med sicksacksöm (stygnbredd 5, stygnlängd 2) eller med overlockmaskinen. 

 

 

Sömnad 
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Fram- och baksida på kjolens snickaröverdel : Lägg de båda yttre överdelsstyckena för fram- och 

baksida räta mot räta och sy ihop mittsömmen. Pressa sömsmånerna så att de ligger mot en sida och sy en 

dubbel förstärkningssöm med extra kraftig tråd - en gång 2 mm bred och en gång till på 8 mm avstånd. Detta 

görs bäst med raksömsfoten. Använd markeringen längst in på syfoten för den smala förstärkningssömmen, 

för den bredare förstärkningssömmen kan du föra foten längs den redan sydda sömmen. 

 
 

Sy axelbanden: Lägg ihop axelbandsstyckena räta mot räta och sy ihop dem längs med långsidan. Sy 

också ihop den ena kortsidan, så att axelbanden lättare kan vändas ut och in. Vänd ut och in på axelbanden 

så att rätsidan kommer utåt och sy en smal förstärkningssöm på båda sidor. För att göra detta kan du 

använda raksömsfoten och den andra markeringen som guide. Lägg mot den övre kanten på 

snickaröverdelens bakstycke räta mot räta med ett avstånd på 1,5 cm från kanten.

 
 

Gör färdigt överdelsstyckena: Lägg de inre överdelsstyckena mot de yttre styckena räta mot räta, sy ihop 

dem på ovansidan och på sidorna. På så sätt fästs också axelbanden på bakstycket. Klipp bort 

sömsmånerna i hörnen, klipp in i dem och lämna lite utrymme runt de rundade hörnen. Vänd 

snickaröverdelarna ut och in så att rätsidan kommer utåt. Sy en förstärkningssöm på överdelsstyckena med 

den extra kraftiga sytråden, med ett avstånd på 7 mm från kanterna. Du kan också använda kanten på 

syfoten som guide (=djupet hos en liten fot). 

 

Pilar: För ihop pilarna på kjolens bakstycken. Pressa sömsmånerna så att de ligger mot mitten av kroppen 

och sy en smal förstärkningssöm.  
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Fickor: Kasta runt kanterna på fickorna. Gå runt den övre kanten, först 1 cm in, sedan 1,5 cm in, och sy med 

den extra kraftiga sytråden. Pressa 1 cm runt resten av kanterna och nåla fast mot bakstyckena på kjolen 

(observera markeringen). Sy fast fickorna med ett avstånd till kanten på 2 och 8 mm. Till sist, sy en stav med 

smal sicksacksöm (stygnbredd: 2,5, stygnlängd:1). 

 
 

Kjolstycken: Lägg kjolens fram- och bakstycken mot varandra räta mot räta och sy ihop mittsömmen. Sy en 

förstärkningssöm med ett avstånd till kanten på 2 och 8 mm. 

 

Söm på vänster sida + blixtlås: Sy ihop sömmen på vänster sida under snittmarkeringen. Kasta 

sömsmånerna tillsammans upp till det redan ihopsydda stycket. Kasta kanterna som fortfarande är 

obearbetade, där blixtlåset ska placeras, var för sig. 

 

Sy i blixtlåset: Pressa runt sömsmånerna vid det öppna stycket ovanför snittmarkeringen:  

på framstycket längs med sömmarkeringen, på bakstycket 1 cm (= den obearbetade kanten befinner sig 5 

mm från sömmarkeringen vid kanten).  

 

Nåla fast blixtlåset under bakstycket och tråckla fast det. Det här görs enklast för hand med en tråckelsöm. 

Vik knappslån längs med långsidan, rätsidan utåt. Kasta de tillskurna kanterna tillsammans.  

Lägg knappslån under det redan fasttråcklade blixtlåset och nåla ihop alla lager. Sy fast blixtlåset. Använd 

blixtlåsfoten för att sy genom alla lager. Stäng blixtlåset. Nåla kanten på framstycket mot sömmarkeringen på 

bakstycket (blixtlåset döljs under detta). 

 

Nåla fast den andra sidan av blixtlåset mot sömsmånen för knappslån på framstycket (nåla inte fast den yttre 

sidan). Ta bort nålarna som användes för att nåla ihop de båda styckena för kjolen och vik ut knappslån mot 

utsidan. Sy fast blixtlåset i knappslå-stycket. Lägg knappslån mot insidan igen och sy en förstärkningssöm 

utåt från framsidan, och sy fast den. Se till att du inte råkar sy fast knappslån mot bakstycket. Till sist, lägg 

knappslån mot framstycket och sy en diagonal söm under blixtlåset.  

 

Sy en förstärkningssöm över sidosömmen 2 mm under blixtlåset (använd den andra markeringen). 



       

4 

 

 
 

Söm på höger sida: Sy ihop sömmen på höger sida av kjolen och kasta båda sömsmånerna tillsammans. 

Sy även en förstärkningssöm på 2 mm avstånd. 

 

Linningsstycken: Lägg ihop ett fram- och ett bakstycke för linningen och nåla ihop vid sömmen på höger 

sida. Detta hjälper dig att se vilket linningsstycke som vetter utåt. Ta isär linningsstyckena igen och förstärk 

båda styckena med fleecemellanlägg. Nåla sedan ihop dem igen och sy ihop båda linningsstyckena vid 

sömmen på höger sida. 

 

Nåla fast snickaröverdelarnas stycken enligt markeringarna, räta mot räta, mot den övre kanten av linningen 

som har förstärkts med fleecemellanlägg (med de tillklippta kanterna liggande ovanpå varandra). Nåla fast 

det inre linningsstycket mot den andra sidan (med linningsstyckenas rätsidor liggande ovanpå varandra, och 

snickaröverdelen däremellan). Sy ihop den övre kanten av linningen. Genom detta syr du även fast 

snickaröverdelarna. 

 

Nåla fast den nedre kanten på det yttre linningsstycket mot kjolen, räta mot räta, och sy ihop. Pressa 1 cm 

runt sömsmånen på den fria linningskanten på insidan och nåla fast. 

Kasta smalt runt linningen (använd mittmarkeringen). 

 

Sy knapphål / fäst knapp: Placera knappen i knapphålsfoten och sätt fast foten. Sy i knapphålet framtill i 

linningen, börja 1 cm från kanten. 

Stäng blixtlåset och markera positionen för knappen på baksidan av linningen. Fäst jeansknappen. 

 

Avsluta axelbanden: Fäst de andra båda jeansknapparna på framsidan av snickaröverdelen, enligt 

markeringarna. Trä på ett justerbart spänne på båda axelbanden. Till slut, trä på snickarbyx-spännena på 

axelbanden. För ändarna på axelbanden genom de justerbara spännena igen, vik och sy fast dem på 

axelbanden. 

 

Sy kjolen: Sy runt en kjolsöm på 1 cm två gånger och pressa. Sy en förstärkningssöm med den extra 

kraftiga sytråden 
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