
  

Segel till vikingaskepp  
  
  
1. Namn:_________________________________________________  
  
2. Fråga din lärare vilka tyger du får välja av och välj ett tyg.  

3. Välj 2 tyger tillsammans med en kompis  

4. Visa tyget för din lärare som (om det behövs) klipper av en lagom 
stor bit  

till dig.  

5. Ställ in strykjärnet på rätt temperatur och stryk ditt tyg. Kom 

ihåg att tända timern till strykjärnet innan du börjar stryka.  

6. Tvärnåla fast mönsterdelen på tyget, använd 20 nålar, 4 nålar i 
varje fält  

7. Rita runt din mönsterdel. Klipp ut i linjen utan att ta bort nålarna  

8. Klipp remsorna. Mönsterdelen sitter fortfarande fast i tyget. Klipp 

inte i någon nål.  

9. Byt med din kompis så du har 3 delar av ditt tyg och 2 delar av 

kompisens tyg.  

10. Tvärnåla med knappnålar ihop 2 remsor rätsida mot rätsida. Visa 

din lärare!  

11. Sy med raksöm med pressarfoten kant i kant med 

tygkanten. Fäst i början och i slutet.  

12. Tvärnåla nästa remsa kant i kant, rätsida mot rätsida. Visa 

din lärare!  

13. Sy med raksöm med pressarfoten kant i kant med tygkanten. Fäst 

i början och slutet.  

 



14. Gör punkt 12 och 13 tills att alla 5 delarna är fastsydda. 

15. Stryk alla sömmarna åt ena hålet.  

16. Ta fram en mätsticka och vik in 1.5 cm på långsidorna på 
avigsidan och tvärnåla.  

17. Sy raksöm med pressarfoten kant i kant med tygvikningen. Fäst i 

början och slutet.  

18. Vik tygbiten på mitten, rätsida mot rätsida.  

19. Tvärnåla kortsidan ( där du inte har sytt). Remsorna ska ligga mot 

varandra. Visa din lärare  

20. Sy med raksöm med pressarfoten kant i kant med tygkanten. Fäst 

i  

början och i slutet.  

21. Ta bort nålarna.  

22. Vänd ditt segel så att rätsidan kommer ut.  

23. Stryk seglet.  

24. Be din lärare markera ut 1,5 cm från ovankanten och 
nederkanten där du ska sy. Du behöver kanalerna till att trä in 
rundstavarna till bommarna. 

25. Sy med raksöm i linjen. Fäst i början och slutet.  

26. Be din lärare visa var du ska sy i den ”gamla” sömmen, utan att 

sy igen där rundstavarna ska sitta. Fäst i början och slutet.  

27. Trä in rundstavarna i  ovan- och 
nedankant.  

28. Trä en sytråd i en synål. Lägg tråden 
dubbelt.   

29. Gör en pussknut.  

30. Sy fast masten i seglet enligt instruktionsfilmen.  

 
 

 Sy på mast på segel

Pussknut


