
Syinstruksjoner for bernette støvhette 
 

 
 

 
Du trenger: 

 

 0,5 meter av både fôr og stoff til utsiden (du får trolig nok 
stoff til overs til å dekorere støvhetten din eller til å sy en 
matchende nålepute) og vliselin. 

 Matchende sytråd 

 Annet du kan bruke til pynt, som skråbånd eller blonder. 

 Saks, linjal og kritt 

 Knappenåler 

 Strykejern 
 



 
 

 
Forberedelser og klipping 
 
Vask stoffene én gang i vaskemaskinen, tørk og stryk så de er flate. 
Dermed kommer ikke støvhetten til å krympe senere, så den ikke lenger 
passer over maskinen din.  
 
Klipp ut følgende deler fra fôr, ytterstoff og vliselin: 
 
- A og B: 30 cm x 43 cm 
- C: 19 cm x 99 cm 

 
Alle målene inkluderer 1 cm sømmonn. 
 
Stryk vliselinet fast til ytterstoffet. Følg produsentens bruksanvisning. 



Sying 
 
 
Sett et merke langs langsiden av del C i ytterstoffet, ca. 29 cm fra 
kortsiden, og klipp et lite hakk i stoffet – ikke klipp dypere enn 
sømmonnet på 1 cm! 
 

 
 

Fest A og B til C med knappenåler så hjørnene på A og B er på 
klippemerkene og med rettsidene mot hverandre.  Vær grundig med 
dette, og bruk mange nåler for å sikre at hjørnene på A og B ender opp 
presis mot hverandre.  



Sy forsiktig del A og B fast i del C langs sidene som er festet med nåler.  
Stryk sømmonnet åpent så flatt og fint som mulig. 
 



Nå bør det være mulig å se formen på støvhetten! 
 

 
 

Sy fôret på akkurat samme måte som ytterstoffet.   
 

 
 



Nå kan du sy sammen ytterstoffet og fôret.  For å gjøre det vrenger du 
delene så baksidene vender ut og yttersidene ligger mot hverandre. Bruk 
knappenåler til å feste de to delene sammen. Sørg for at hjørnene ligger 
nøyaktig mot hverandre. For å få til dette hjelper det veldig hvis 
sømmonnet allerede er strøket åpent.  
 

 
 



Marker en vrengeåpning på 5-10 cm som ikke blir sydd – dette er 
åpningen du bruker til å vrenge støvhetten gjennom når alle de andre 
sømmene er sydd.   
 

 
 



Sy sammen de åpne kantene på fôret og ytterstoffet mellom 
markeringene, press sømmen og vreng sømhetten gjennom 
vrengeåpningen så den blir rett.  Stryk kanten igjen, og spesielt der 
sømmen fortsatt er åpen.  Sy toppsøm langs hele bunnkanten, ca. 1 cm 
fra kanten, noe som også lukker vrengeåpningen. 
 

 
 
Så er du ferdig! Nå kan du beundre verket ditt og dele det med andre 
med emneknaggen #mybernette 
 


