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	  Textil-‐problemlösning	  
Detta häfte är skapat för att kunna träna på problem som man lätt stöter på när man arbetar 
med textilslöjd. Tanken är att man ska kunna öva på dessa problemområden innan man utför 
liknande uppgifter praktiskt. Eller så kan man ta hjälp av dessa uppgifter medan man slöjdar 
och lära av hur personerna i dessa uppgifter har löst sina problem. Uppgifterna är gjorda för 
elever på högstadienivå men vissa av uppgifterna kan användas för både äldre och yngre 
elever, men kan då behövas förklaras ytterligare av läraren. Det bör även påpekas att 
övningarna inte helt är kompletta utan lärare, då läraren kan behöva förklara vissa ord, 
uträkningar eller andra eventuella svårigheter.  

Svårighetsgraderna är uppdelade i: 

  

Lätt:    

  

Medel:    

  

Svår:    
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Blandade  uppgifter:  
 

1.  Krympande  T-‐‑shirt?  
 

  
Lätt  

 
Här kommer du att få träna att räkna procent. Om du inte kommer ihåg hur man räknade med 
procent kommer denna uppgift att hjälpa dig ganska mycket i uträkningen hur man gör. 
 
Du köper en cool t-shirt på stan som du verkligen gillar och den passar dig perfekt! Men när 
du kommer hem säger din mormor att ”Lilla vännen är den inte lite för liten den där?” 

Din tröja är 55 cm lång och för att du inte ska visa magen när du sträcker på dig krävs det att 
dina tröjor ska vara 50 cm lång. 

Du vet med dig att bomullströjor som denna krymper 10 % i tvätten (antingen efter flera 
tvättar i 40 grader eller efter en gång i 60 grader). Men eftersom bomull helst ska tvättas i 60 
grader för att hållas så rent som möjligt väljer du att tvätta denna i 60 grader. 

Hur lång kommer din T-shirt vara efter första tvätten i 60 grader? 

Har mormor verkligen rätt i sitt påstående? 

 

Uträkning: 

Antingen så kan du räkna såhär: 

0, 90 × 55 = ………….cm  

Eller så kan du räkna såhär: 

0,10 × 55 = ………….cm 

För att sedan ta det svaret minus 55 

55 -  ……… = ……………….cm  
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2.  Uppfållade  byxor:  
 

  
Lätt  

 

Linnéa har köpt ett par byxor som hon ska ha när hon fjällvandrar. Byxorna passar henne 
väldigt bra, förutom att de är lite för långa, så hon har bestämt sig för att fålla upp dem.  

• Linnea tar på sig byxorna ut och in, och henns sambo Hanna hjälper henne mäta ut hur 
långa byxorna ska vara. 

• De sätter nålar på var sin sida i sömmarna längst ned på byxorna där hon vill att 
byxorna ska sluta.  

Fållen som Linnea ska göra kommer att vikas dubbelt, såhär: 

 
  
 

 
Först viker hon den en gång, och stryker tyget. 
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Sedan viker hon den en gång till och sätter fast nålar, för att sedan sy fållen. 

 
• Varje uppvikning är 2 cm bred, därför behöver hon 4 cm extra tyg, från där hon ville 

att byxbenet skulle sluta. 
 

• Från där hon vill att byxbenet ska sluta är det 12 cm, hur mycket måste Linnea klippa 
bort? 

 
Uträkning: 
 
12 – 4 = 
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Sömnad  i  trikå  och  jersey:  
 

Vad  betyder  trikå  eller  jersey?:  
Namnet trikå kommer från franskans Tricot, och betyder ungefär ”stickat arbete”. Trikå är 
alltså ett maskin-tillverkat stickat tyg och jersey är helt enkelt bara ett annat namn för detta.  

 

Sömnadstips:  
 

När man syr i trikå och jersey är det viktigt att tänka på att tyget är töjbart och kommer att 
stretcha ut sig när man tar på sig det färdiga plagget. För det mesta så kan man klippa ut 
plagget utan sömsmån om tyget stretchar sig mycket, men är det så att tyget inte stretchar sig 
så mycket så är det bra att klippa ut tyget med minst 0,5 cm sömsmån.  

Om du ska skapa ett eget mönster till de plagg du ska sy i trikå/jersey är det viktigt att mäta ut 
dina egna kroppsmått noggrant, då det är de måtten du utgår ifrån när du sedan ska skapa 
plagget. 

Angående utklippningen av tyget, så kan det vara så att tygkanten rullar upp sig när man 
klipper i trikå. Om man vill försäkra sig om att det inte rullar upp sig lika mycket kan man 
nåla fast mönstret och sedan klippa ut tyget.  

Om man syr med rak-söm i trikå eller jersey så kommer mest troligt sömmen att spricka upp, 
därmed är det bäst att sy trikå med sicksacksöm, overlocksöm, eller med tvillingnål. Även om 
man inte har en overlockmaskin så brukar de flesta modernare maskinerna ha minst en 
overlock söm. När man sedan syr stickningen så går det bra att antingen använda tvillingnål 
eller använda sig av valfri söm symaskinen har som går att sy i töjbara tyger. 

 

Matematiska  tips:  
 

Det måtten du har tagit runt din kropp är både omkretsen på dig, men mäter även ut 
omkretsen på ditt färdiga plagg.  

1. När du ska skapa ditt plagg mäter du först ut dina egna kroppsmått.  

2. Sedan är det bra att göra en skiss på hur du vill att ditt plagg ska se ut. Skissen kan du 
göra med vilka färger du vill eller skissa med tyger och garner. Varför inte prova göra 
en 3-dimensionell modell för hur plagget ska se ut? 
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3. Sedan behöver du göra ett mönster. Antingen hittar du ett färdigt mönster och utgår 
från din storlek och om det behövs gör ändringar i mönstret. Eller så ritar du ett eget 
mönster och utgår från dina kroppsmått och din skiss. 

4.  Om ditt mönster består av fler än en del, vilket det ofta gör, behöver du räkna ut hur 
stor varje mönster-del är.  Här följer ett exempel: 

• Ditt mönster består av ett framstycke och ett bakstycke.  

• Din midja är 72 cm i omkrets. Alltså delar du: 

 

72 / 2 = 36 cm 

 

5. Om du gör ett mönster som ska läggas mot vikt kant, (se ordlista sida: 36) behöver du 
dela ditt framstycke i två delar, och ditt bakstycke i två delar 

Då kan man om man vill redan från början dela alla sina kroppsmått med 4. 

Detta kan vara lite svårt att förstå, så om du inte förstår medan du gör uppgiften, kolla 
i ordlistan och fråga sedan din lärare om hjälp.  
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1.  Tubkjol  i  trikå.  
 

Svår  

 

Erika har bestämt sig för att sy en kjol i trikå, men tyget som hon ska använda sig av 
är klippt på ett väldigt konstigt sätt. Därför vet hon inte riktigt hur hon ska kunna 
använda det tyget som är kvar till att sy en kjol av. Hon gör hur som helst en skiss som 
visar ungefär hur hon vill att den ska se ut. 

 

Erika vill att kjolen ska sitta tajt, och eftersom tyget är i trikå, så kommer det att töja 
sig när hon trär på sig den färdigsydda kjolen. Därför bestämmer hon sig för att klippa 
ut tyget utan sömsmån i sidorna, både för att få en passform som hon vill ha och för att 
spara på tygåtgången. 
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• Erikas midja är 72 cm i omkrets. 

• Runt stussen är hon 100 cm i omkrets. Varav fram: 45 cm och bak: 55 cm. 

• Mellan midja och stuss är det 24 cm. 

• Hon mäter och räknar ut att längden på kjolen, att den ska vara 40 cm. 

• Längst ned på kjolen, vill hon att den ska vara ganska snäv. Där mäter hon ut att den ska 
vara 92 cm runt om.  

Hon planerar att lägga ut de färdiga mönstren mot vikt kant på tyget, alltså att tyget är vikt 
dubbelt och mönstret läggs mot den vikta kanten (se bild i ordlista sida 36). Hon har tänkt 
att kjolen ska sys i två delar. Ett framstycke och ett bakstycke. Alltså måste hon då dela 
alla mått med fyra för att få fram rätt mått på varje mönsterdel förutom runt stussen, där 
hon vet att hon är 45 cm fram och 55 bak, de måtten kan hon dela på 2.  

 

a) Räkna ut på fram och bakstycke, de uträkningar som inte är gjorda: 

 

Framstycke:  

 

Midja: 72 / 4 = 

Stussvidd:  45 / 2 = 

Linning:  92 / 4 = 

 

Bakstycke: 

 

Midja:  72 / 4  = 

Stussvidd: 55 / 2 =  

Linning: 92 / 4 =  
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b) Hur ska hon lägga ut bitarna för att det ska bli så mycket tyg över som möjligt? (Den 
långa remsan är mudden hon ska ha högst upp på kjolen. Hon behöver även ha 3 cm sömsmån 
längst ned vid linningen) 

 

Alternativ 1:  

Att vika in båda sidorna och lägga styckena mot vikt kant 

Här är tygets kants kant markerat med en röd linje för att det ska bli lättare att se var tygets 
kant är. 

 

Alternativ 2: Att använda sig av samma kant och först vika in och lägga ut det ena stycket, 
och senare lägga ut det andra stycket och sista klippa ut linningen. 
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Vilket alternativ hade du valt, och varför då? Hade hon kunnat göra på något annat sätt? 
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Färdig kjol i trikå. 
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2.  Tubtopp:  
 

Svår  

 

I denna uppgift kommer du att få räkna i procent.  

Kommer du ihåg hur man räknar procent från matematiklektionerna? 

Nedan kommer en flicka som heter Lisette att gå igenom hur hon gjorde när hon 
designade sin egna tub-topp. Titta på hur hon gått tillväga och räkna ut talen i procent. 

 

Lisette börjar med att göra en skiss: 
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Sedan mäter hon ut de viktigaste måtten hon måste förhålla sig till. 

Här är hennes mått i omkrets i centimeter: 

 

Alla mått utom bystmåttet (det gröna) kommer vara lika på fram och bakstycket. Eftersom 
hon inte har bröst på ryggen så mäter hon måtten fram och bak i bysthöjd. 

 Fram är hon 46 cm, och bak 42 cm rakt över.  

Sammanlagt blir det omkretsen på hela bystmåtten med uträkningen: 46 + 42 = 88 cm. 

Nu ska hon räkna ut längden på mönsterdelarna, hon kommer att lägga ut mönster-bitarna mot 
vikt kant, därför måste hon dela alla mått med fyra, förutom bystmåttet, som hon redan delat i 
två. Hon behöver dela framstyckets bystmått med två och bakstyckets bystmått med två.
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Den övre är framstycke, och den nedre bakstycke. Alla 
mått är i cm.  

 

Detta trikåtyg som hon ska sy av är väldigt stretchigt, 
så hon bestämmer sig för att ta bort 20 % av varje 
mått, eftersom tyget stretchar ut sig ungefär 20 %.  

Det finns olika sätt att räkna bort procent. Hon har 
använt sig av midjemåttet och räknat på två olika sätt, 
som exempel: 

 

 

 

 

 

 

Exempel 1: 

17,5 x 0, 20 = 3,5 cm 

17,5 – 3,5 = 14 cm 

Exempel 2: 

17,5 x 0,80 = 14 cm 

Nu ska du alltså ta bort 20 % av de övriga måtten: 

Övre byst: 20,25 – 20 %=………...cm 

Byst (fram): 23 – 20 %=…………cm 

Byst (bak): 21 – 20% =…………….cm 

Midja: 17,5 – 20% = 14 cm 

Linning: 21,25 – 20 % =…………..cm 
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Färdig tubtopp 

 

3.  T-‐‑shirt:  
 

Medel  

 

Denna uppgift består av två steg. Först ska du få göra en egen skiss och sedan ska du få räkna 
ut hur mycket tyget kostade att köpa. 

 Pontus ska sy en T-shirt till sin bror och ge den till honom på hans födelsedag. Han har i 
smyg lånat sin brors favorit T-shirt och ska använda den som mall för den nya T-shirten. Det 
är nämligen så att hans bror har gått ner ganska mycket i vikt på senaste tiden och blivit hela 4 
cm mindre i midjan, han har även hört sin bror klaga på att hans favorit T-shirt gärna hade 
kunnat få vara några cm längre på längden.  

Han gör en skiss på hur t-shirten ska se ut, både fram och bak. 
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Pontus planerar att sy in T-shirten fyra cm i midjan och lägga till fyra cm på längden.  

Hur ska han göra för att ta bort och lägga till dessa cm i det nya mönstret? 

Rita på ett skisspapper hur du skulle gjort och fråga sedan din lärare om han eller hon kan ge 
några andra förslag eller tips på hur man kan göra! 
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Pontus gjorde även en liten egen design då allt tyg inte riktigt räckte till. Han sydde in en rand 
av ett randigt delvis transparant (genomskinligt) tyg längs ryggraden, och ena ärmen fick även 
vara i detta tyg. 

 

Uträkning  av  tygkostnad:  
 

Det kan vara intressant att räkna ut hur mycket kläderna man syr kostar, så hur mycket kostar 
det sammanlagt för Pontus att sy denna t-shirt? 

Svart trikåtyg: 60 kr/per meter, och han köper 70 cm. 

Uträkning:  

Om man först räknar ut hur mycket tyget kostar per decimeter, så blir det lätt att räkna ut hur 
mycket tyget som han köpte kostar. 

60 / 10 = 6 
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6 X 7 = ………..kr  

Randigt & transparent tyg: 119 kr/per meter, och han köper 70 cm. 

119 / 10 = 11,9 

11,9 X 7 ≈……….kr  

 

Sömnad  i  vävt  tyg:  
 

Tips  vid  sömnad  i  vävt  tyg:  

Inom  sömnad  i  vävt  tyg  så  behöver  man  tänka  på  att  tyget  oftast  inte  stretchar  sig  
särskilt  mycket.  Om  man  syr  ett  plagg  man  vill  ska  sitta  tajt  på  kroppen,  så  kan  det  
behövas  sy  insnitt  på  olika  sätt  samt  att  det  även  kan  behövas  dragkedja  eller  
knäppning  i  sådana  fall  för  att  kunna  ta  på  och  av  sig  plagget.  

  Om  man  inte  vill  att  plagget  ska  sitta  tajt  är  det  viktigt  att  beräkna  en  hur  pass  
mycket  rörelsevidd  man  vill  ha  i  plagget  i  förhållande  till  sina  egna  kroppsmått.  
Detta  kan  din  lärare  förklara  närmre  om  du  inte  hört  ordet  rörelsevidd  tidigare.  

Vävt  tyg  kan  även  fransa  sig,  så  det  kan  vara  värde  att  tänka  på  när  man  klipper  ut  
tyget  samt  när  man  senare  ska  foga  ihop  olika  mönsterdelar.  Antingen  sicksackar  
man  alla  kanter  som  inte  ska  fållas  upp  och  syr  sedan  ihop  dem  med  raksöm.  Eller  så  
sys  dem  ihop  med  overlock  söm  antingen  på  overlockmaskin  eller  med  overlock  söm  
på  vanlig  maskin.    

Ska  man  sy  en  dragkedja  eller  knäppning  behövs  det  förstås  extra  mycket  tyg  där  
dragkedjan  eller  knäppningen  ska  vara.    
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1.  Cirkelkjol:  
 

Svår  

  

I denna uppgift kommer Hanna att sy en kjol där hon behöver räkna med π (pi). Kommer du 
ihåg när du räknat med pi på matematiklektionerna?  
 
Kanske kan denna uppgift få dig att minnas hur du räknade då.  
 
I slutet av uppgiften kommer du få räkna ut hur mycket tyg som behövdes för att sy kjolen. 
 
Hanna har bestämt att sy sig en cirkelkjol till skolavslutningen, men vet inte riktigt hur 
mycket tyg hon behöver.  

 
Hon börjar hur som helst med att göra en skiss som gör att hon blir inspirerad till att fortsätta 
arbeta: 

 
 
Hennes midja är 70 cm i omkrets och hon vill att kjolen ska gå en bit ovanför knäna. 
Mönsterdelen hon klipper utser ut såhär: 
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Hon lägger alltså ut mönstret genom att vika tyget. 
 

 
Såhär ser de färdiga mönsterdelarna ut: 

 

 
Den nedre är framstycke. De två övre till bakstycket. Eftersom hon behöver sy en 
dragkedja för att komma i kjolen har hon valt att dela bakstycket i två mönsterdelar, 
där hon syr i dragkedjan mitt bak. 
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Uträkning: 
 
Här räknas d = diameter gånger pi. Eller r = radie gånger radie gånger pi.  
 
d x π = 70 eller:  r x r x π = 70 
 
För att kunna räkna ut diametern kan du göra såhär: 
 
d x π = 70 
   π         π 
 
70 ≈ 22 
 π 
 
Diametern är alltså 22. För att veta radien, delar vi diametern på 2. 
 
22 = 11 
 2 

Hon måste alltså veta radien innan hon ska klippa ut tyget.  

Hon vill att kjolen ska bli ungefär 47 cm lång. 
 
a) Hur mycket tyg behöver hon? Kom ihåg att hon ska ha plats med 1 cm sömsmån 

på sidorna och tre centimeter i nedre fåll. 
 

 

Uträkning:   

Eftersom hon vill att den ska vara 47 cm lång, och hon syr en 3 cm fåll längst ned, så blir 
uträkningen följande: 

47+3 = ………cm  

Den sammanlagda längden du får fram i uträkningen, blir mönstrets totala längd. Hanna får 
bara plats med en mönsterbit på tygets bredd, alltså behöver hon klippa ut fyra stycken 
mönsterbitar längs med tygets längd. Alltså ska du multiplicera talet du får fram med fyra. 

 

…… x 4 = …………..meter 
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Färdig Cirkel-kjol 
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2.  Bebisbyxor:  
Lätt:    

 

I denna uppgift ska du få träna dig på att läsa en tabell och se vilka mått du bör ta hänsyn till 
när du ska sy till någon annan. 

Thomas har tänkt använda sig av ett par gamla utslitna jeans och sy om dem till ett par 
bebisbyxor till sin son. Byxorna består av jeanstyget och muddar som han syr på vid midjan 
och vid fötterna.  

Han börjar med att skissa på hur det färdiga resultatet kommer att bli: 
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Han utgår efter denna tabell när han ska skapa mönstret till byxorna.  

Alla mått är angivna i centimeter. 

	  

Han syr efter storlek 74-80 cl, vilket ska motsvara ett barn som är ungefär nio månader. 

Vilka är de mått han måste ta hänsyn till? 

 

 

Storlek 50-56 cl 62-68 cl 74-80 cl 86-92 cl 92-98 cl 

Övervidd 43 47 49 52 54 

Midjevidd 42 45 48 52 56 

Stussvidd 42 46 50 54 56 

Rygglängd 16 19 22 24 25 

Ryggbredd 18 19,5 21 22,5 23,5 

Halsvidd 23 24 25 26 27 

Axelbredd 57 6,3 6,9 7,5 7,9 

Ärmlängd 20 24 29 32 34 

Byxytterlängd 32 39 46 54 58 

Byxinnerlängd 18 24 30 37 40,5 

Sitthöjd 14 15 16 17 18 

Överärmsvidd 13,2 14,4 15,6 16,8 17,4 

Armbågsvidd 14 15 16 17 18 

Handledsvidd 10,6 11,2 11,8 12,4 12,7 

Lårvidd 18,5 22 25,5 28,5 31,5 

Fotled 21 23 25 27 29 

Huvudvidd 35 38 41 44 47 
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Färdig produkt: 
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3.  Kudde  i  lappteknik  
 

Medel  

I denna uppgift få du träna addition samt att träna upp din förståelse för hur mycket 
exempelvis en halv del är av en hel.    

Lovisa ska sy ett överdrag till en kudde. Hon har tänkt använda sig av lappteknik, så 
att de stuvbitar hon har hemma kan komma till användning, och bli något snyggt. 

 Här är hennes ritningar på hur kudden kommer att se ut: 

 

 Kudde framsida:  Kudde baksida:    

     
 
 

  

 

 

 

 

Framsidan är alltså uppbyggd av 16 rutor. Varje ruta motsvarar 1/16 del. Baksidan består av 
½ del, 1/4 del och 2 stycken 1/8 del.  

Kudden är 60 x 56 cm. För att veta hur lång längden och bredden ska bli på varje liten ruta 
behöver vi dela talen med hela kuddens storlek. 

Hur stor är då varje ruta på framsidan och delarna på baksidan? 

Framsida, 1/16 del : 

60/4 = 

56/4 =  

Svar: ……. x ……. cm  

Baksida: 

1/2  del:  

60/2 =……….. x 56 cm 
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1/4 del: 

60/2 =  

56/2 = 

Svar: …….. x ……… cm 

1/8 del: 

Här föreslår jag att du räknar ut 1/4 del och klipper ut två stycken sådana rutor av olika färger, 
och sedan delar dem i hälften, då får du fram 1/8 del.  

    

Börja med att sy ihop rader av rutorna och sy sedan ihop dem till större delar. 

Sedan syr hon ihop tygbitarna som ska bilda baksidan av kudden på samma sätt och efter det 
syr hon ihop baksidan med framsidan. 

Färdig kudde: 

Framsida               Baksida 
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Stickning  och  virkning:  
 

Tips  vid  stickning:  

När du stickar är det viktigt att tänka på vilken storlek du har på stickorna samt vilken storlek 
garnet är. Ju större stickor desto större blir själva stickningen, på samma sätt som ju mindre 
stickor du har, desto mindre blir stickningen. Alltså passar det bäst att sticka tunt garn med 
mindre stickor och tjockt garn med lite större stickor. Men det är absolut inget måste, det 
beror helt hur man vill att resultatet ska se ut. 

Om du stickar efter ett mönster så är det bra om du vet dina egna mått, för att inte göra en 
produkt som blir alldeles för liten, eller för stor. Det kan vara bra att testa de stickor och garn 
du har valt innan du börjar sticka på din produkt. Varför det är bra att göra detta är för att se 
hur många maskor du behöver per centimeter. För att ta reda på det kan du göra ett stickprov, 
(se ordlista sida 36) där du stickar ett antal maskor och ser hur många centimeter det blir per 
maska. Men det kan ändå vara bra att testa det du stickar på dig själv eftersom du stickar, för 
det kan vara svårt att veta hur mycket stickningen töjer ut sig när du trär den på din kropp. 
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1.  Ullmössa:  
 
Medel  

 
Liam ska sticka en mössa. På beskrivningen står det ska vara 40 maskor på rundstickan, som 
alltså bildar omkretsen runt hans huvud. Han vet med sig att han har ett litet huvud och stickar 
ganska löst, så han misstänker att mössan kommer att bli för stor om han gör som på 
beskrivningen. 
 
Han gör en skiss på hur han vill att den färdiga mössan ska se ut ungefär: 
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Han stickar med 7 mm stickor i ett svart ullgarn.  
Sedan gör han ett stickprov  

 

 
 

Han stickar en lapp på 13 cm, med 20 Antal maskor.  
 

Hans egna huvud är 54 cm i omkrets.  
 

Hur många maskor ska han lägga upp på rundstickan? Alltså hur många maskor bildar 
omkretsen runt hans huvud? 

 
Uträkning: 
 
20 / 13 ≈………..maska per cm  
 
……… x 54  ≈ …………..maskor till mössan. 
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Färdig mössa i ull, efter att den dekorerats med pärlor och blivit lätt tovad. 
 

 

2.  Tubhalsduk:  
 

Lätt:    

 
I denna uppgift får du träna dig att räkna ut hur man kan skissa på ett stickmönster utefter hur 
många maskor man har på stickningen. 
 
Maja ska sticka en tub-halsduk till sin lillasyster. Hon har tänkt sticka den med en fläta på 
mitten.  
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Hon börjar med att göra en skiss på hur hon vill att stickningen ska se ut. 
 

 
 

I mönstret står det att hon ska lägga upp 41 maskor på stickan.  
 

Flätan stickar hon i slätstickning, och kanterna på halsduken ska även vara i slätstickning.  
 

Flätan tar upp 9 maskor, båda kanterna tar upp 5 maskor på vardera sida.  
 

Hur många maskor ska då vara på vardera sida om flätan mellan den och kanten som inte är i 
slätstickning. 

 
 

 
Rita ut flätan med kryss i mitten. Räkna ut hur många tomma rutor det blir mellan flätan och 
kryssen längs kanterna: 
Det går bra att kryssa, sudda och göra om tills du tycker att det ser bra ut. 

 
X X X X X                                X X X X X 

X X X X X                                X X X X X 

X X X X X                                X X X X X 
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Färdig produkt. 
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Tryck:  
 

1.  Tryck  på  banderoll:  
 

Medel  

  

I denna uppgift kommer du att få räkna med x. Kommer du ihåg hur man räknar med x från 
matematiken? 

Här följer ett exempel på hur man räknar med x: 

 

Jaffar ska mönster-trycka en svart duk som han ska ha när han åker på festival i sommar. 
Eftersom han inte vill lägga ned allt för mycket pengar på detta projekt. Har han köpt duken 
second hand. Tanken är att han ska trycka duken, en löpare med minst 12 tryck, som han 
sedan ska klippa ut och göra applikationer av. Han och hans kompisar som åker på festivalen 
ska tillsammans få varsin, som de ska sätta fast på sina kläder. Han har bestämt att sätta sin på 
sin jeansjacka.  

Han börjar med att ta ut trycket han vill göra, och gör bilden svart/vit samt ökar kontrasten i 
ett fotoredigeringsprogram och inverterar den. Han gör alltså det som är svart vitt och det som 
är vitt svart.  

Han kommer sedan att kopiera ut denna bild på ett OH-blad och skära ut det svarta i bilden 
med en kniv.  

Sedan kommer han att kunna använda detta OH-blad när han trycker duken. Han lägger då  
bladet mot tyget och tar en svamp med färg och duttar färgen över OH-bladet. 

Hur man räknar ut talet: 

  

För att få fram vad x är så måste vi dividera bort 3:an. Kom ihåg att om du dividerar på 
ena sidan om likhetstecknet måste du även dividera på andra sidan! 

  

                   (Exempel från matteguiden.) 
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Den nedre bilden är den slutgiltiga bilden han använder sig av, som är inverterad. 

Hans tryck är 18 cm brett och den färdigsydda duken han har tänkt trycka på är 280 cm bred 
(innanför fållen på duken). Han måste ha 1 cm mellan varje tryck för att kunna klippa ut och 
ha plats för att sy fast applikationen på jackan utan att sy i trycket. 

 Hur många tryck får han plats med på gardinen för att mönsterpassningen ska se bra ut? 

Uträkning: 

Han börjar med att räkna ut hur brett varje tryck blir med 1 cm på vardera sida om trycket. 

1 + 18 + 1 = 20 

20 × x = 280 cm  
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Ordlista:  
 

Mot  vikt  Kant:    
Kan även förkortas som MVK och betyder att man lägger mönstret mot en vikt kant på tyget. 
Antingen viker man tyget så att man får en vikt kant eller två vikta kanter. När man klipper ut 
mönsterdelar, börjar man alltid med de mönsterdelar som ska ligga mot vikt kant, sedan tar 
man de andra delarna. Den sida av mönstret som man lägger mot vikt kant ska inte ha någon 
sömsmån (då blir plagget förstorat).  

 

Här är tyget vikt så att det får en vikt kant. Och mönsterdelarna är placerade mot kanten med 
plats för sömsmån på sidan och för mudd och linning. Kom ihåg att nåla fast mönsterdelarna 
när du ska rita ut och klippa ut tyget. 
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Här är tyget vikt så att det får två vikta kanter, och mönsterdelarna är placerade så att det finns 
plats för sömsmån på sidorna, samt plats för mudd och linning. OBS- kom ihåg att nåla fast 
mönsterdelarna när du ska rita och klippa ut tyget. 

Trådrak:  
 

När man lägger ut mönsterdelar på tyg lägger man ut tygbitarna efter tygets trådrak, det kan 
även kallas trådriktning. På färdiga mönster finns det pilar ut-markerat hur trådriktningen ska 
vara. Trådrak är alltså när man placerar mönsterdelarna i tygets trådriktning. Om man tittar 
noga så kan man se smala ränder som går längs trådriktningen, annars så kan man mäta ut 
genom att placera mönstret parallellt med tygets stadkant. Alltså att det ska vara lika långt 
från pilen till stadkant, genom hela mönstret. 

Stadkant:    
 

Är de sidokanter på tyget som inte kan fransa upp sig. 

Overlockmaskin:  
 

Är en symaskin som både klipper i tyget samtidigt som man syr. Sömmarna kommer då precis 
i kant med tyget och det ser väldigt proffsigt ut. 

Insnitt:  
 



 37 

Insnitt är till skillnad från en sidosöm en söm görs för att plagget ska sitta bättre skräddat på 
kroppen och följa kroppens form. Denna söm görs oftast utan stickning, därmed blir sömmen 
inte så tydlig utan snarare ganska dold på plagget. I sömnad i tricot behöver man nästan aldrig 
göra några insnitt eftersom tyget är töjbart och kan forma sig runt kroppen, däremot är det bra 
att göra insnitt på plagg sydda i vävt tyg om man vill att lpagget ska forma sig med kroppen.  
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Facit:  
 

Blandade  uppgifter:  
 

1.  Krympande  T-‐‑shirt?  
 

Tyvärr har mormor rätt, T-shirten kommer att krympa 5,5 cm och blir då 49,5 cm lång. Precis 
på gränsen för kort. 

 

2.Uppfållade  byxor:  
 

Linnea måste klippa bort 8 cm. 
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Sömnad  i  trikå  och  jersey:  
 

1.  Tub-‐‑kjol  i  trikå.  
a) Den övre är ritning på framstycke, och den nedre är ritning på bakstycke. 

Svar: 

  

Framstycke; Midja 18 cm, stussvidd 22,5 cm, linning 23 cm.  

Bakstycke: Midja 18 cm, stussvidd 27,5 cm, linning 23 cm.  

 

b)  Alternativ 2 lämnar mer tyg över, för att lättare kunna använda tyget till någon annan 
produkt i framtiden. 
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2.  Tub-‐‑topp:  
 

Måtten för tubtoppen: 

Övre byst: 20,25 – 20 % ≈ 16 cm 

Byst (fram): 23 – 20 % ≈ 18,5 cm 

Byst (bak): 21 – 20% ≈ 17 cm 

Midja: 17,5 – 20% = 14 cm 

Linning: 21,25 – 20 % = 17 cm 

 

3.  T-‐‑shirt:  
 

 Det helsvarta tyget kostar: 42 kr, och det randiga tyget avrundat till 83 kr.  

Sammanlagt blir det 125 kr för hela T-shirten. Dock blir det mycket tyg kvar av den 
resterande biten av det randiga tyget, så kommer det tyget till användning till något annat så 
kan man ju säga att T-shirten blir billigare än uträkningen gjord här.  

 

Sömnad  i  vävt  tyg:  
 

1.  Cirkelkjol:  
 

Hanna behöver sammanlagt 2 meter tyg för att kunna sy kjolen så som hon vill ha den. 

Uträkning:  Eftersom hon vill att den ska vara 47 cm lång, och hon syr en 3 cm fåll längst ned, 
så blir längden för varje utklippt mönster bit 50 cm. 

47+3 = 50 cm  

Sammanlagt behöver hon 4 delar av mönster biten hon klippt ut. 

50 x 4 = 2 m 

Sammanlagt behöver hon alltså 2 meter. 
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2.  Bebisbyxor  
 

Måtten Thomas måste ta hänsyn till är: Midjevidd, Stussvidd, Lår-vidd och Fotled. 

 

3.  Kudde  i  lappteknik  
 

Framsida, 1/16 del : 

60/4 = 15 cm 

56/4 = 14 cm 

Svar: 15 x 14 cm  

Baksida: 

1/2  del:  

60/2 = 30 x 56 cm 

1/4 del: 

60/2 = 30 cm 

56/2 = 28 cm 

Svar: 30 x 28 cm 
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Stickning:  
 

2.  Ullmössa:  
Liam behöver lägga upp ca 83 maskor för att göra mössan så att den passar hans 
huvud. 
 
När han hade stickat den var den fortfarande lite för stor, därför tovade han den, 
genom att tvätta den på låg temperatur. 

 

3.  Tub-‐‑halsduk:     
Svar: 

X X X X X            X X X X X X X X X            X X X X X 

X X X X X            X X X X X X X X X            X X X X X 

X X X X X            X X X X X X X X X            X X X X X 

Det blir alltså 11 stycken tomma rutor som motsvarar 11 aviga maskor på stickningen 
på vardera sida om flätan. 

 

Tryck:  
 

1.  Tryck  på  duk:  
 

Jaffar rymmer 14 stycken tryck som tillsammans mäter 267 cm. 

 

 


