
Gör din egen hobbitmantel! 
 
Nu ska vi sy mantlar i Örby, så vi har tagit fram ett eget enkelt mantelmönster. Mantlar kan göras hur 
svåra eller enkla du vill, i princip allt kan anpassas för din egen smak. Mönstret funkar för både långa och 
korta mantlar, och man kan välja om man vill ha huva eller krage på (eller ingetdera).  
 
 



         

 
 
(bilden är inte skalenlig) 

 
 



 
En annan bild som kan vara praktiskt (man kan aldrig ha för många referenser!) 

 
 
Du behöver ungefär två mått för det här, hur lång du vill ha din mantel och hur lång omkretsen för basen 
av din nacke är/ hur lång din huva är i basen (den behöver vara lite större). När du syr ut nackhålet 
använder du hela måttets längd, trots att det är en halvcirkel.  
 



Ni kan lägga till kragar eller huvor på era mantlar också. Krag mönstret är den lilla rektangeln i ett hörn 
på första mönstret. 
Om ni syr huvor är nog det enklaste att överföra måtten från en jacka eller kofta, men kanske göra det 
lite större om du vill ha en mer dramatisk fantasy-liknande mantel. 
 
Om du vill kan du göra baksidan av din mantel lite längre (alltså förläng det streckade linjens längd). 
Du kan även välja att lägga till trianglarna längst ut. Det ger manteln mer “swoosh” nertill och gör den 
även lättare att stänga framtill (om vi kollar på bilden ser vi att hobbitarna inte har det, men det kan 
vara trevligt att ha) . Trianglarnas bred finns det inte en exakt längd för, men det går att ögonmåtta, 
återigen beroende på hur du vill ha den 
När du klipper ut tyget är det enklast att vika ditt tyg och klippa ut längst halva mönstret, så du får två 
symmetriska sidor när du viker upp det. När du klipper är det enklast att klippa ut halvcirkeln först och 
sen bestämma triangels mått beroende på hur mycket tyg du har, men det kommer också ge dig två 
sömmar att sy.  
Glöm inte lägga till sömsmån på alla era bitar! 
 
Stygn: 
Om du inte har en symaskin finns det tips för de tre stygn du kommer behöva använda här. Det finns 
massa mer information om stygn på internet om du saknar något. 
 
Fållstygn 
https://somnardetbegavsig.com/2013/07/07/grunderna-i-handsomnad-del-3-kaststygn-och-fallstygn/  
De här används för att inte få fransiga kanter när tyget repar sig, men det kan vara lite krångligt i början. 
Det funkar också att köra en raksöm eller efterstygn över det om du inte vill fålla. 
När du avslutar kanter viker du in kanterna två gånger och använder samma stygn 
 
 
För och efterstygn 
https://somnardetbegavsig.com/2013/06/20/grunderna-i-handsomnad-del-2-forstygn-och-efterstygn/  
För- och efterstygn används på väldigt lika sätt, men skillnaden är att förstygn är mycket svagare. Så se 
till att använda det på ställen där du syr in trianglarna eller på den nedre fållen. Ett tips då också är att 
göra ett efterstygns stygn med jämna mellanrum, det kommer göra sömmen starkare.  
 
 
Här är en länk till en spellista jag gjort på youtube med bra inspirationskällor för mantlar. De flesta är 
tyvärr på engelska men om du bara vill se vad andra har gjort kan de spola till slutet, de brukar visa upp 
sina mantlar där :) 
https://youtube.com/playlist?list=PLnD2_-kMNhXHPKtMaeyWYM2HZBVXfbz9m 
 
 
Det var det! Om ni har den minsta fråga eller om jag formulerat något konstigt är det bara att höra sig 
till Savannah på supertext, mitt nummer bör finnas där i den allmänna chatten.  
Glöm inte att den finns massa information och inspiration på internet, särskilt youtube och pinterest.  
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