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Stilfulde klæder, du vil elske at sy

Sofie Pencil Skirt 
010

Lækker Pencil Skirt med læg

Flot med praktiske lommer

Størrelse 34 - 50



Lidt om Sofie Pencil Skirt

Jeg elsker Pencil Skirts - så er det sagt. :)

Sofie Pencil Skirt er en knælang nederdel med 
læg fra taljen, der er syet lidt ned. 

Læggene gør, at den får en smule tulipan  
effekt, når den poser lidt ud ved hofterne.

Der er lommer i sidesømmen, så der er plads 
til lidt habengut.

Rigtig flot til at at accentuere en timeglas form, 
da den sidder i taljen, og læggene giver en flot 
og bred hofteform.

Et pencil skirt passer rigtig godt til skjorter eller 
bluser med bådudskæring.

Den kan også bæres med et flot bred tal-
jebælte.

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 Sofie Pencil Skirts 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:

Dine Krops Mål
Størrelse Taljevidde Hoftevidde
34 64 cm 87 cm
36 66 cm 90 cm
38 70 cm 94 cm
40 74 cm 98 cm
42 78 cm 102 cm
44 82 cm 106 cm
46 86 cm 110 cm
48 92 cm 114 cm
50 98 cm 118 cm

Sofie Pencil Skirt - Færdige mål
Størrelse Taljevidde Hoftevidde (rib) Længde
34 65 cm 107 cm 58,5 cm
36 67 cm 110 cm 59 cm
38 71 cm 114 cm 59,5 cm
40 75 cm 118 cm 60 cm
42 79 cm 122 cm 60,5 cm
44 83 cm 126 cm 61 cm
46 87 cm 130 cm 61,5 cm
48 93 cm 134 cm 62 cm
50 99 cm 138 cm 62,5 cm

Størrelses guide: Mønster detaljer:

Mønstret indeholder 9 mønsterdele.
Sømrum er ikke inkluderet i mønstret, men 
er skrevet på hver søm i centimeter.
Trådretning er tegnet med en pilestreg. 
Den skal ligge parallelt med ægkanten af 
stoffet.
Der er farvet gråt på mønsterdelene, hvor 
der skal vlieseline på.
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Mønster Information

Yderligere materialer:
1 knap - Ø: 1,5-2 cm
Satinbånd 3 mm: samme mål som talje + 5 cm
Usynlig lynlås: 25 cm

Materiale forslag:
Vævet stof. Eventuelt bomul eller viskose. 
Eller blandinger med polyester. 
Faste stoffer med hold i. Der kan godt være 
lidt stræk i (elastan).

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

• Skrædderkridt
• Karbonpapir & sporehjul
• Strygebræt samt strygejern
• Evt. overlocker
• Matchende Tråd

Klippevejledning yderstof:
• 1 x forstykke mod fold
• 2 x bagstykke
• 1 x belægning bund for mod fold
• 2 x belægning bund bag
• 2 x linning for mod fold
• 4 x linning bag
Klippevejledning foer:
• 1 x forstykke mod fold
• 2 x bagstykke
Klippevejledning lommefoer (poplin):
• 4 x lommepose

Klippevejledning

Materiale forbrug:
Størrelse 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Stofbredde (140 cm) 90 cm 90 cm 95 cm 100 cm 110 cm 120 cm 125 cm 130 cm 130 cm
Foer stof (140 cm) 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 125 cm 125 cm
Vlieseline (90 cm) 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm
Lommefoer (110-140) 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Størrelse 40

Størrelse 50
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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 5 kolonner og 5 rækker. Så der 
er i alt 25 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 Sofie Pencil Skirtet. Jeg vil an-
befale 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.

Overlock løbende, eller zigzag sømrummene.

Lad os komme igang. :)

1. Start med at finde din størrelse - mål om-
kring din taljevidde og hoftevidde, og pejl 
dig ind på den rigtige størrelse.

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. 
Start ud med at nåle for- og bagstykke af 
yderstoffet på. Samt linning- og belægn-
ingsdele. 
Linningerne skal klippes dobbelt.

5. Tegn sømrum og markeringer.

6. Klip mønsterdelene ud. Klip bitte små snip 
(2-3 mm) ved markeringerne i sømrummet.

7. Nål for og bagstykke af foerdelene på fo-
eret. Tegn sømrum og markeringer. Klip ud 
og lav små snip.

8. På venstre bagstykke af foeret klippes slid-
sen som tegnet. Sømrummet er inkluderet.

9. Nål lommeposemønstret på lommefoeret 
(poplin), og klip ud - klip så der er 4 stykker 
i alt.

10. Spor indsnit og midt bag med karbon papir 
og spore.

11. Klip vlieseline efter de grå markeringer 
på mønsterdelene, og stryg dem på. Der 
skal kun et lille stykke vlieseline på venstre 
foerstykke, da der skal klippes hak.

12. Sy indsnittene på alle stykker (for og bag, 
både yderstof og foer).

13. Sy foer sammen midt bag fra lynlåsmark-
eringen til slidsen, ret mod ret.

14. Sy for- og bagstykke sammen i foeret ved 
sidesømmene, ret mod ret.

15. Fold bunden op på vrangsiden (1 cm) og 
sy oplægning.

16. Nu til lommerne i sidesømmen på yder- 
stoffet.

17. Sy en lommeposedel på forstykket, ret 
mod ret fra markering til markering, og helt 
ud til kanten på sømrummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Sy en støttestikning (1-2 mm fra sømmen) 
- så sømrummet er syet fast på lommepo-
sen. 
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Sy vejledning (Side 2)

 

19. Vend lommeposedelen, så den ligger 
vrang mod vrang på forstykket, og resten 
af sidesømmen er foldet ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Læg nu forstykket med lommeposedelen, 
mellem bagstykket og den anden lomme-
posedel. Forestil dig at du skal sy bagstyk-
ket og den anden lommeposedel sammen, 
ret mod ret, og læg så forstykket emellem. 
Sørg for at markeringer er over hinanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Sy nu sidesømmen sammen - pas på at du 
ikke syer oven i forstykkets lommeåbning.

22. Sy nu lommeposerne sammen hele vejen 
rundt i buen, så det bliver en lukket lomme. 
:)

23. Gentag med anden lomme.

24. Sy midt bag på yderstoffet mellem lyn-
låsmarkeringen og slidsen, ret mod ret.

25. Sy en ritråd fra lynlåsmarkeringen og op.

26. Spred sømrummet til hver sin side over ri-
tråden - pres.

27. Nål den usynlige lynlås fast, så den øver-
ste del af lynlåsen er 1 cm fra toppen, og 
selve lynlåsen er direkte over sømmen.

28. Sy lynlåsen fast i sømrummet på begge 
sider. Fra toppen og indtil lynlåsmarkerin-
gen. <- meget vigtigt, ellers kan vi ikke lyne 
den ned.

29. Fjern ri-tråden, og lyn lynlåsen ned forbi 
lynlåsmarkering, om på vrangsiden.

30. Sy stikning helt inde ved tænderne - brug 
evt. en usynlig lynlås trykfod. Men kun ned 
til lynlåsmarkeringerne. 

31. Lyn nu lynlåsen op igen, og den er færdig. 
Hvis lynlåsen er for lang (mere end 3-5 
cm), kan du zigzagge over lynlåsen på 
vrangsiden, og klippe det overskydende af.

32. Sy belægningerne sammen i sidesøm-
mene, ret mod ret.

33. Sy belægningen på nederdelens bund, ret 
mod ret.

34. Graduer belægningens sømrum ned til 0,3-
0,5 cm. Klip evt et par hak hele vejen rundt 
i sømrummet.

35. Sy en støttestikning, så sømrummet er 
syet fast under belægningen, 1-2 mm fra 
sømmen.
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Sy vejledning (Side 3)

36. Pres belægningen op på vrangsiden, så 
sømmen er det nederste på nederdelen.

37. Sy foeret fast på yderstoffet vrang mod 
vrang oppe ved den øverste kant. Sy i 
sømrummet. Sidesømme over sidesømme. 
Indsnit over indsnit. Fold foeret 1,5 cm ind 
på vrangsiden ved midt bag.

38. Nu til slidsen.

39. Sy højre side først. Sy de lodrette dele 
sammen i slidsen, ret mod ret med 1 cm 
sømrum. Belægningen foldes op ret mod 
ret, så foeret er imellem, og syes med. Klip 
hjørnet, og vend belægningen med retten 
ud.

40. Sy en støttestikning, så sømrummet er 
syet fast under foeret. 1-2 mm fra søm-
men.

41. Pres, så det ligger pænt fladt.

42. Klip hakket, hvor der er vlieseline på ven-
stre foerstykke.

43. Nål foerdel på yderdel, ret mod ret, så 
spidsen af hakket - du lige har klippet -  
ligger 1 cm fra toppen af slidsen på yder- 
stoffet. Fold ligeledes belægningen op om 
foeret. Sy med en cm sømrum. Klip hak 
ved bunden, og vend belægningen, så den 
har retten ud.

44. Stryg venstre slids ved midt for linjen, så 
den ligger over højre slidsdel.

45. Vend nu nederdeln, så foeret er yderst, så 
du kan se slidsen. Put venstre slids del op 
i venstre slidsdels “hul”, der ikke er syet 
endnu. Altså toppen af slidsen. 
Tag fat i alle sømrummene ved at stikke 
hånden ind på vrangsiden. Forsøg så vidt 
som muligt at få det til at ligge pænt på 
retsiden - det er lidt tricky her. 

46. Nål toppen af slidsen i sømrummene - alle 
lag. Tjen retsiden af foeret, og se om det 
ligger pænt. Klip hak i sømrummet ved 
hjørnerne, hvis det er nødvendigt.

47. Sy sømerummene sammen. Og din slids 
er færdig.

48. Sy nu linningerne sammen. Forstykke 
sammen med bagstykker, ret mod ret. Så 
du har 2 linninger. Pres sømrummene ud til 
hver sin side.

49. Sy den ene linning på nederdelen, ret mod 
ret. Benyt dig af samlemærkerne.

50. Sy den anden linningdel på den første lin-
ning, ret mod ret, for oven.

51. Klip den anden linningdels sømrum ned til 
0,3-0,5 cm, og klip nogle enkelte hak hele 
vejen rundt i sømrummet.

52. Sy satinbåndet på i sømrummet - dette er 
til for at linningen ikke udvider sig, når du 
har nederdelen på. :)

53. Klip 3 cm af venstre linningdel - så den 
kommer til at flugte med midt bag - der skal 
gerne være 1 cm sømrum fra midt bag nu.

54. Vendesy nu enderne af linningen. Dvs. 
vend linningen ret mod ret, og sy med 1 
cm sømrum. Ved højre bagstykke skal der 
syes både lodret, men også 3 cm vandret 
indtil midt for. Klip hjørner og vend retten 
ud.

55. Stryg linningen, så den ligger pønt. Stryg 
nederdelens sømrum op i linningen.

56. Nål den inderste linningsdel fast.

57. Sy en stikning i grøften mellem linning og 
nederdel fra retsiden af. Således er den 
inderste linningsdel syet fast, og sømrum-
met gemt.

58. Sy et knaphul på venstre linningsdel, 1 cm 
fra midt bag.

59. Sy en knap fast på højre linningsdel, ca 
1 cm fra kanten af linningen - det skulle 
gerne ligge under den venstre linningsdel. 
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Sy vejledning (Side 4)

60. Sy foeret fast på lynlåsen på bagsiden, i 
hånden.

61. Sy ny belægningen fast på vrangsiden af 
nederdelen med usynlige sting, i hånden. 
Sy også slidsen ned på venstre side, hvor 
den er foldet.

62. Et Voilá! Du har nu et stks lækker Sofie 
Pencil Skirt. Ud og vis den. :)

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-relaterede ting.
Du må også meget gerne indsætte billeder med dit 
færdige Sofie Pencil Skirt, så andre kan se den og blive 
inspireret.
Hvis du er interesseret i at finde ud af hvornår der kom-
mer 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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Andre Mønstre fra SyNu.dk

Hvad med en bluse til dit nye Pencil Skirt?

Kan du lide jersey bluser, kunne Trine T-shirten måske have interesse. 

Trine T-shirten er en klassisk tætsiddende t-shirt med bådudskæring og 3 forskellige ærme-
længder.

Eller hvad med den lækre Janne Skjorte? Kør Rockabilly stilen hele vejen igennem. ;)

Begge er rigtig gode til Sofie Pencil Skirtet. Style op med flotte smykker og sko.

Janne Skjorte

Lækker rockabilly skjorte.

Størrelser: 34-50

Køb Nu

Trine T-Shirt

Flot klassisk T-shirt.

Størrelser: 34-46

Køb Nu
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