
Trøje i strækstof                Irene Egeskov Andersen   s. 1 

Trøje i strækstof (isoli eller fleece) 
 

Oversigt:  
Valg af størrelse …………………………….... side 1 

Klipning af de enkelte dele …………………… side 2 

Sammensyning af trøjen ……………………… side 3 

Hætte ………………………………………..... side 5 

Ombukket kant ……………………………….            side 8 

Ribkant ………………………………………. side 8 

  

 

 

Valg af størrelse: 
 

 

Start med at få en kammerat til at måle dig. Skriv dine tal ind i skemaet. 

 

Overvidde  

Hoftevidde  

Trøjens længde  

Ærmelængde  

 

Find din størrelse.  

Tegn de enkelte dele på mønsterarket af. Sørg for at de enkelte dele tegnes hver for sig. De må 

ikke gå ind over hinanden. 

Husk at skrive alle ord, trådretning m.m. med over på dit eget mønster og både dit navn på alle 

mønsterdele og hvad de enkelte dele er. 

 

Her ser du mønsterarket, som du skal tegne af efter: 
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Klipning af de enkelte dele 
Klip de enkelte mønsterdele ud. 

Læg dit stof dobbelt i trådretningen. Fold det på langs, så forstykke og bagstykke kan ligge 

mod fold. 

 

Læg mønsteret på stoffet med plads til sømmerum: 

1 cm ved halskant, skulder, ærmegab, sidesøm og rundt om hætten. 

3 cm ved ærmets underkant og trøjens underkant, hvis du vil have kanterne bukket om. Ellers 

skal der være 1 cm her. 

 

Tegn sømmerum op med kridt og brug sømmometer. 

 
 

Skriv lige på dit mønster hvordan du vil have kanter ved ærmer og forneden og om du vil have 

hætte i eller i stedet ribkant i halsen. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Klip de enkelte dele ud efter dine sømmerumsmarkeringer. Lad papirmønstret, med 

knappenåle, blive siddende på stoffet mens du klipper. 

Husk ikke at flytte rundt på stoffet imens du klipper. 
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Pil mønsteret af og gem det i din mappe.  

Marker på ærmerne hvad der er foran. Sæt en knappenål i på dette sted på stoffets retside. 

 

Sammensyning 
Læg for og bag ret mod ret så skuldersømmene passer sammen. Sæt knappenåle vinkelret. 

Indstil symaskinen til stræksøm.  

Skift til den rigtige trykfod. 

Sy skuldersømmen. Overhold sømmerummet. Sy samtidig et stabiliseringsbånd med. 

 

Her er skuldersømmene syet:  

 
 

Pres skuldersømmen let (forsigtigt). 
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--------------------------------------------    

 

Du skal nu til at sy ærmer i: 

 

Fold det syede ud med retsiden op.  

Læg ærmet ret mod ret så ærmets ”foran” ligger på forstykket. 

Sørg også for at ærmets skuldermarkering er oven på skuldersømmen. 

Sæt først en knappenål i skuldermarkeringen. Sæt så en knappenål i hver ende af ærmet og 

forstykke/bagstykke. 

Fordel de øvrige knappenåle i-midten-i midten og sørg for at de to stofstykker, fra ærmet og 

”kroppen”, passer sammen. 

 
 

Sy ærmet i. Overhold sømmerummet. 

 

Sy det andet ærme i på tilsvarende måde. 

Pres de to syninger let. 

 

----------------------------------------------------    

Nu skal sidesømmene sys: 
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Læg trøjen ret mod ret og sæt knappenåle i sømmen. Først i hver ende og dernæst i 

ærmesømmen. Fordel de øvrige knappenåle i-midten-i midten. Sørg hele tiden for de to 

stofstykker er overfor hinanden. 

Sy og overhold sømmerummet. 

 

Hætte 

 

Hætten gøres klar. Der skal først sys et lille knaphul i hver side for at der kan komme en snor 

rundt i hætten. 

 

Marker knaphullet på hættens forside. 
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Klip et stykke vliseline, som er noget større. Stryg det på bagsiden under 

knaphulsmarkeringen. 

 

 
 

--------------------------------------   

Sy knaphullet fra retsiden. 

 

 
 

----------------------------------------------     

Læg de to hættedele ret mod ret. 

Sæt knappenåle rundt i kanten. Husk at de to første nåle er en i hver ende. Derefter i-midten-i 

midten. 
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Sy sammen. Husk at overholde sømmerummet. 

------------------------------------     

Fold løbegangen foran i hætten. Mål på mønsteret hvor meget, der skal bukkes om og husk at 

medregne sømmerummet (1 cm). 

 

 
 

Sy løbegangen i kanten af stofkanten. Den røde linje viser hvor du skal begynde at sy. Sy med 

ligeud. 

----------------------------------------                  

 

Sy hætten i trøjen: 
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Hætten lægges ret mod ret til trøjen. Start med at lægge hættens nakkesøm mod trøjens midt 

bag. Sæt så hættens forkanter fast med knappenåle. Sørg igen for at stofstykkerne passer 

sammen. Og sæt nålene i-midten-i midten. 

 

 
 

Sy hættes fast i trøjen ved at sy hele vejen rundt om halsåbningen. 

 

Ombukket kant 

Buk kanten om i den samme bredde som sømmerummet dette sted. Hvis du har lagt 3 cm 

sømmerum til i underkanten, skal der bukkes 3 cm om til vrangsiden.  

Sæt knappenåle i fra retsiden. 

Skift symaskinenålen til en tvillingnål. Sy med ligeud i en afstand, der er ½ cm mindre end 

ombukket. I dette eksempel, hvor ombukket er 3 cm, skal du sy 2½ cm fra folden. Sy hele 

vejen rundt og hæft først til slut. 

 

 

Ribkant 

I stedet for at bukke kanter om forneden og/eller i håndled, kan der sys en ribkant på. 

Se vejledningsvideoer del 1 og 2.: 

 

Ribkant del 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=2rgt5leCEZw 

 

Ribkant del 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=LYZN8egxgmM 
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