
Syinstruktioner för ett bernette-dammskydd 
 

 
 

 
Du behöver: 

 

 0,5 meter vardera av foder och yttertyg (du kommer troligtvis 
att ha tillräckligt med tyg över för att dekorera ditt 
dammskydd eller sy en matchande nåldyna) och mellanlägg 
som stryks på. 

 Matchande sytråd 

 Andra saker för dekoration, som snoddar, kantband eller 
spets 

 Sax, linjal och krita 

 Knappnålar 

 Strykjärn 
 



 
 

 
Förberedelser och tillskärning 
 
Tvätta tygerna en gång i tvättmaskin, torka dem och pressa dem släta. 
Det undviker att ditt dammskydd krymper senare och inte längre passar 
på din maskin.  
 
Klipp ut följande delar från foder- och yttertyget och mellanlägget: 
 
- A och B: 30 cm x 43 cm 
- C: 19 cm x 99 cm 

 
Alla mått inkluderar 1 cm sömsmån. 
 
Pressa sedan fast mellanlägget på yttertyget enligt tillverkarens 
instruktioner. 



Sömnad 
 
 
Gör en markering på långsidan av del C av yttertyget, på 29 cm avstånd 
från kortsidan, och gör ett litet klipp i tyget – men bara inom sömsmånen 
på 1 cm! 
 

 
 

Nåla nu fast del A och B på del C, så att hörnen på A och B befinner sig 
på de klippta markeringarna och ligger räta mot räta. Gör detta mycket 
långsamt och noggrant, använd massor av nålar, för att se till att hörnen 
på A och B befinner sig exakt mitt för varandra. 



Sy nu försiktigt fast del A och B på del C längs med de nålade kanterna. 
Pressa sedan isär sömsmånen så ordentligt som möjligt. 
 



Du bör nu kunna se formen på skyddet! 
 

 
 

Sy fodret på precis samma sätt som yttertyget.  
 

 
 



Nu kan du sy ihop yttertyget och fodret. För att göra detta, vänd en av 
delarna ut och in, så att utsidorna på de båda tygerna ligger mot 
varandra. Nåla ihop de öppna kanterna på de båda delarna, se till att 
hörnen ligger exakt rätt över varandra. I det här steget kan det vara till 
hjälp att noggrant pressa isär sömsmånen innan. 
 

 
 



Markera en vändöppning på 5-10 cm – det är här som du kommer att 
lämna sömmen öppen när du syr ihop kanterna, så att du kan vända ditt 
dammskydd med rätt sida utåt.  
 

 
 



Sy nu ihop de öppna kanterna på fodret och yttertyget mellan 
markeringarna, pressa sömmen och vänd dammskyddet via öppningen 
så att rätt sida kommer utåt. Pressa kanten igen, speciellt där sömmen 
fortfarande är öppen. Till sist, sy en förstärkningssöm längs med hela 
kanten nedtill, 1 cm från kanten, vilket också syr ihop öppningen i 
sömmen. 
 

 
 
Och du är klar! Beundra ditt hantverk och dela det med andra sy-fans 
genom att använda hashtagen #mybernette 
 


