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KVINNODRÄKT: Kjol, sömnadsbeskrivning 
 
 
Före sömnad: 
Handvävda tyger av ylle våtpressas. Maskinvävda tyger är i allmänhet redan behandlade. 
De randiga yllekjolarna består av ett enda stycke, kjolens längd är lika med tygets bredd. 
 
Sömnad: 
Börja med att sy ihop kjolen med fällsöm. OBS! Lämna öppet för ett sprund upptill. Sprundet fållas 
med en smal fåll. 
Markera mitt fram och mitt bak på kjolen. 
Sprundet placeras något till vänster om mitt fram så att sömmen kommer att hamna i vikningen 
under framplattan. (Se skiss nedan). 
I sprundet kan en fickpåse fästas. Denna sys lämpligast av ½-linne. Samma som används till 
kjollinning och skoning. 
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Veckning: 
Börja mitt bak och lägg ett motveck. Lägg sedan efterveck åt sidorna enligt alternativ 1 eller 2. (Se 
skiss nedan). 
Veckens djup och antal avpassas efter det egna midjemåttet. 
Mitt fram lämnas ett slätt parti (en ”framplatta”) på ca 15 cm. Tråckla vecken dels ett par mm från 
kanten och dels ett par cm ner. Detta för att lättare få linningen på plats. (Se skiss nedan) 
 

 
  
Lägg djupare veck baktill och grundare veck vid höfterna och framtill. 
 

 
 
Dubbla rader tråckelstygn för att underlätta fastsättningen av linningen (se nedan). 

 
 
Sömmen och sprundet hamnar i vikningen under framplattan (se nedan). 
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Linning: 
Till linning används halvlinne som bör krympas före tillklippning. 
 
Klipp till linningen. Dess färdiga bredd (efter sömnad) bör vara ca 3 cm. 
Lägg linning och kjoltyg räta mot räta. 
Tråckla fast linningen noggrant. 
Sy fast den med lintråd och efterstygn, ca 1 cm från kanten (1 cm sömsmån). 
Vik därefter linningen mot avigsidan. Vik in sömsmån och kasta fast. 
Pressa och drag ur tråckeltråden. 
Sy i hyskor och hakar. 
 
Uppfållning med skoning: 
Kjolens färdiga längd bör mäta 15-20 cm från golvet. 
 
Till skoning används likadant halvlinne som till linning. OBS! Detta bör också krympas före 
tillklippning. 
Skoningsremsan klipps ca 10 cm bred. 
Vik in sömsmån ca 1 cm på skoningsremsans ena långsida. 
Vik även upp en lika bred sömsmån på kjolen. 
Lägg skoningsremsans invikta kant mot kjolens invikta kant, aviga mot aviga. 
Skoningens kant placeras ca 1 mm från kjolkanten och sys fast med fållstygn, prickstickning. Sy från 
kjolens avigsida och ta så djupt med nålen att stygnet kommer att synas som en liten prick, 1 mm, på 
rätsidan. (Se skiss nedan). 
Vik sedan även in en ca 1 cm bred sömsmån på skoningsremsans andra långsida och fålla fast denna. 

 
Istället för att fålla fast skoningsremsans ovankant direkt på kjolen kan ett vävt band kastas fast över 
skonings kant som en extra dekor. (Se skiss nedan). 

 



  MO HÄRAD, Småland 
   
Bandet kastas fast mot skoningsremsan och fållas sedan fast i kjolen. 
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Snodd: 
Nertill i kjolens fållrygg kan en snodd fästas som skydd mot slitage. 
Denna snodd kan vara gaffelslyngad, påtad eller flätad. 
Snodden kastas fast med täta kaststygn alldeles i kjolryggen (nederkanten). 

 


