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Stilfulde klæder, du vil elske at sy

Marie Hætte 016
Ultra hyggelig hætte/

tørklæde med søde ører.

Vælg mellem 3 forskellige ører.

Barn & Voksen



Lidt om Marie Hætte-Tørklædet
Det var en veninde, der have lavet noget der 
mindede om denne hætte-tørklæde ting, der 
inspirerede mig til at lave møntret. 

Hendes hætte-tørklæde skulle bindes, men 
hun foreslog at man kunne lave det til et “in-
finity-scarf”, hvor man bare lige skal vikle det 
om sig. Så jeg har lavet det til en størrelse, der 
kan vikles om halsen en enkelt gang, uden at 
skulle bindes.

Kan syes i alverden farver, og med forskelligt 
foer - jeg vil dog varmt anbefale noget plys 
eller fleece stof, da der er ultra hyggeligt. ;)

Tak fordi du købte mønstret, og rigtig god 
fornøjelse med det.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid skrive en 
mail til kontakt@synu.dk. Jeg vil gøre mit bed-
ste for at svare så hurtigt som muligt.

Købet af dette mønster giver dig rettigheden til at printe og kopiere dette mønster til  
eget personlige hjemmebrug.

Det giver dig rettigheden til at lave så mange Marie Hætter som du ønsker til dig selv, eller som gaver.
Det giver dig IKKE rettigheden til at kopiere eller distribuere dette design, mønster eller syvejledning til 

andre, uanset om du tjener på det eller ej.
Hvis du har nogle spørgsmål så send en mail til mig på: kontakt@synu.dk.

Tak fordi du respekterer designerens rettigheder.
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Mønster Information
Find din størrelse:

Der er to forskelloige størrelser. De skulle gerne passe nogenlunde til deres målgruppe.

Der er en voksenstørrelse, der kan bruges fra teenagere og opefter.

Og der er en børnestørrelse, der kan bruges af mindre børn, og op til små teenagestørrelser. 
Man kan måske justerer lidt på ekstralængden (den lille firkantede mønsterdel), så længden på 
halstørklædedelen bliver længere eller kortere.

Hættehøjden og dybden kan også formindskes/forstørres lidt. Blot husk at strimlen (bagstykket), 
skal passe i længden, så sørg for at pasmærkerne passer ved at måle din nye hætte, hvis du 
laver lidt om på den.

Mønster detaljer:

Mønstret indeholder 3 basis mønsterdele, 
samt 3 forskellige ører, hvis du vil have 
ører på. :)
Sømrum er ikke inkluderet i mønstret, men 
der skal være 1 cm hele vejen.
Trådretning er tegnet med en pilestreg. 
Den skal ligge parallelt med ægkanten af 
stoffet.
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Mønster Information

Materiale forslag:
Hvad hjertet begærer som yderstof. og Fleece 
eller plys eller blødt ud som inderstof. Hvad du 
nu synes kunne være lækker at have på.

Værktøj, du skal bruge:
• Printer (til at printe mønstret)
• Papirsaks (til at klippe mønstret)
• Tape (til at samle mønstret)
• Evt. mønsterpapir
• Symaskine
• Knappenåle
• Stofsaks
• Evt. skrædderkridt
• Matchende Tråd

Klippevejledning Yder:
• 2 x Hoveddel
• 1 x bagstykke mod fold
• 1 x Ekstra længde
• 2 x ønskede ører

Klippevejledning Foer/Fleece/Plys:
• 2 x Hoveddel
• 1 x bagstykke mod fold
• 1 x Ekstra længde
• 2 x ønskede ører

Klippevejledning
Stof - både yder og foer: 140 cm bredde

Materiale forbrug:

Yderstof (kun fantasien sætter grænser - jeg har brugt bomuldslærred) - 65 cm
Foerstof/fleece/plys - 65 cm
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Print og saml dit mønster
Mønster siderne er 18 x 27 cm.

Siderne er designet, så de kan printes ud på 
en helt alminde hjemmeprinter, der printer ud i 
A4-størrelse.

Åben mønster-filen med en PDF-læser, som 
for eksempel Adobe Reader, som du kan 
hente gratis på nettet.

Før du printer hele mønstret, så start ud med 
KUN at printe side 1, hvor der er en test firkant 
der skal måle 3 x 3 cm, når den er printet.

I print dialog boksen, skal du vælge at printe 
den faktiske størrelse, eller sætte skaleringen 
af dokumentet til 100%, eller “ingen skalering”.

Det er forskelligt fra printer til printer, hvad der 
står.

Klip langs de tynde blålige linjer (rammen) på 
den ene langside og den ene korte side - for 

eksempel højre side, samt toppen af papiret.

Sæt siderne sammen, så rammerne er lige 
over hinanden. Gå ud fra de lyserøde bobler, 
der er i hvert hjørne - de skal danne en cirkel, 
når 4 stykker papir er samlet. De skæve tern 
er også til, så det er nemmere at samle

Mønstret har 4 kolonner og 2 rækker. Så der 
er i alt 8 sider.

De lyserøde numre indikerer side rækkeføl-
gen, efter hvilken de skal samles.

Mål din brystvidde, taljevidde samt hoftevidde, 
og sammenlign med størrelses guiden, før du 
klipper mønstret ud.

For mere information og hjælp, så kom forbi: 
www.SyNu.dk
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Print og saml dit mønster
Når du har fået printet dit mønster, skal det klistres sammen og ende med at se således ud:

Hvis du har fat i naturvarer såsom bomuld 
eller hør eller lignende, er det en rigtig god idé 
at vaske stoffet først, da det har en tendens til 
at krympe en smule.

Hvis det er syntetiske metervarer, kan du 
nøjes med lige at dampe det igennem med et 
dampstrygejern. 

Generelt er det en god idé at behandle stoffet 
først, som om det var et færdigt stykke tøj - så 
ved du at det kan tåle den behandling det får 
fremover.

Yderligere Info
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Sy vejledning (Side 1)
Nu har du dit mønster klar, og her er syve-
jledingen til Marie Hætte-tørklædet. Jeg vil 
anbefale at du lige læser den igennem, før du 
går igang. Så har du en god fornemmelse af 
rækkefølgen.

Du kan printe denne side ud, og lægge den på 
dit sybord som reference under syningen.

Lad os komme igang. :)

1. Start med at vælge om du vil sy til en vok-
sen eller et barn.

2. Tegn mønstret af på mønsterpapir, eller 
klip mønstret direkte ud.

3. Forbered dit stof - stryg det, så det er til at 
arbejde med. 

4. Fold stoffet som ved klippevejledningen. 
Nål mønsterdelene på stoffet.

5. Tegn sømrum på, og klip ud. Husk sam-
lemærker - klip små snip ved mærkerne.

6. Vi syer yder og inder hætten sammen hver 
for sig til at begynde med. Lad os starte 
med yderhætten, da den skal have ører.

7. Sy ører - 1 yder ret mod 1 inder. Sy rundt 
i øreflappen. Klip sømrummet ned til 3-5 
mm og vend retten ud. Sy evt. en stikning 
hele vejen rundt - det har jeg ikke gjort.

8. Fold den ene side af øret mod midten på 
foer/plys siden - så kanten rammer sam-
lemærket. Sy folden i sømrummet i bunden 
af øret, så det holder. Gør det samme med 
det andet øre, men spejlvendt.

9. Nål ørene fast på bagstykket, ved øre start. 
Folden skal være bagerst, og foeret/plys-
sen skal vende ind mod midten. (Jeg håber 
det giver mening).

10. Sy ørene fast i sømrummet, så de sidder 
hvor de skal, når vi skal til at sy resten 
sammen.

11. Nål hoveddelene på bagstykket, ret mod 

ret. Brug samlemærkerne. Sy.

12. Sy nu den ekstra længde på den ene side 
af tørklædet. Vi venter lige med at sy det 
hele sammen.

13. Sy nu foeret på samme måde som yder- 
stoffet, dog uden ører.

14. Nål yder og foer sammen, ret mod ret, ved 
hættens åbning, hen til de korte sider (en-
derne), som ikke er syet sammen. Sy hele 
vejen.

15. Drej nu den ene side af tørklæde delen 
en enkelt omgang, og nål de korte sider 
(enderne) sammen, ret mod ret - yder mod 
yder og foer mod foer.

16. Sy enderne sammen, ret mod ret.

17. Vend retsiden ud, og sy en stikning hele 
vejen ved hætteåbningen og langs den 
øverste del af tørklædedelen. Ca en tryk-
fodsbredde fra kanten.

18. Nål den ene side af bunden, ret mod ret 
foer mod yder, sammen. Efterlad bag-
stykkedelen usyet. (Det kan man godt sige, 
ik?)

19. Sy.

20. Vend retten ud, og få fat i den anden side, 
ret mod ret, foer mod yder, og nål fra hvor 
du startede før (ved ekstralængden, vil jeg 
gætte), og hen til bagstykket.

21. Sy. Du skulle nu gerne have syet bunden 
sammen ret mod ret, men med et stykke 
ved bagstykket åbent, så du har kunne 
hive retsiden ud igennem hullet.

22. Fold sømrummet ind, og sy en stikning helt 
ude ved kanten (1-2 mm fra kanten), for at 
lukke åbningen.

23. Sy en stikning, med en trykfodsbredde fra 
kanten hele vejen rundt.

24. TADAAA! Et styks Marie Hætte Tørklæde! 
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Et par sidste ord

Jeg håber at det har været en fornøjelse for dig at sy med et Sy Nu mønster.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte mig på:

kontakt@synu.dk

Jeg vil svare så hurtigt og så godt jeg kan.

Eller ENDNU BEDRE - Kom fordu Sy Nu’s  
Facebook side, og start en samtale. Det kan være der er andre med samme spørgsmål.

Klik dig ind her:

Sy Nu på Facebook
Her er der mulighed for at finde svar til dine spørgsmål omkring mønstret eller andre sy-relatere-
de ting.

Du må også meget gerne indsætte billeder med dit færdige Marie Hætte Tørklæde, så andre 
kan se den og blive inspireret.

Hvis du er interesseret i at finde ud af hvornår der kommer nye mønstre, eller gerne vil have 
sy-relaterede tips og tricks i din inbox, så er du hjertens velkommen til at skrive dig op til mit 
nyhedsbrev på SyNu.dk.

Så går du ikke glip af noget. 

Klik her for at komme til SyNu.dk
Tak for denne gang, og på gensyn.
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