
Steg for steg instruks Babylue: 

Klipp ut alle mønsterdelene.  

Muldvarp modell: 

1) 

Mønsterdel oversikt: 

 

2 x Muldvarp mønsterdel 

2 x brem mønsterdel 

1 x snor 2,5 cm bredde og ca. 35 

cm lengde klipp langs jarekanten 

(syr du på vanlig symaskin (ikke 

overlock) legg på litt ekstra i 

bredden) 

 

Vlieslin: 

2 x vlieslin mønsterdel i 

stretchvlies, H180 eller lignende 

4 x brem mønsterdel i fast 

vlieslin, H250 eller lignende. 

 

 

For sommerlue (uten fôr) 

benytter du sommerlue 

mønsterdel istedenfor fôr. Følg 
instruksene for luen, det er bare 

sammensying av fôr-toppene som 

ikke blir aktuelt.  

 

 

2) 

Snoren: 

 

Snoren kan sys på vanlig 

symaskin og vrenges, da 

anbefaler jeg å øke bredden for å 
gjøre den lettere å vrenge. 

Snorvender er fint å bruke da. 

 

Jeg foretrekker å sy snor med 

overlockmaskin. Først syr jeg ut 

ca. 20-30 cm overlock trådkjede. 

(Sy ut tråd på overlocken uten 

stoff. Pass på å trekke litt i denne 

mens du syr så du ser hvor lang 

den faktisk er.) 

 

IKKE KLIPP den løs fra 

overlockmaskinen! 

 

 

 



Brett snoren på langs rette mot 

rette og legg trådkjeden inni. Den 

løse enden mot deg. Sy langs 

kanten, hold trådkjeden stram så 

den ikke sys fast i sømmen. Sy en 

jevn søm helt kant i kant som ikke 

skjærer bort stoff.  

 

Dersom man skråklippen den ene 

enden som man vrenger fra, så er 

det litt lettere å vrenge. 
 

Instruksjonsvideo for dette er 

tilgjengelig på minimonster.no 



3) 

Trekk forsiktig i trådkjeden. Helt i 

starten er det vanskelig å få 

stoffet til å vrenge seg riktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benytt negl eller lignende for å få 

matet inn stoffet i starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra forsiktig litt og litt av gangen 

til hele er vrengt og du har en 

stram fin snor. Klipp av 

trådkjeden og evt. ekstra stoff. 

Snoren er nå klar. 

 



4) 

Vlieslin: 

 

Begynn med å stryke stretchvlies 

(f.eks. H180) på lue mønsterdelen 

og fôr mønsterdelen langs kanten 

nederst på vrangen. (Dette gjelder 

også for Spissmus, Ekorn og 

Harepus lue, selv om det ikke er 

med på bildene). 

 

*Stretchvliesen gjør det mye 

enklere å sy fine stikninger. Det 

er ikke et absolutt må-ha, men til 

stor hjelp.  

 

*Legg stretchvlies slik at du har 

stretchen horisontalt. 

 

*H180 smelter ved for høy 

varme, jeg pleier å bruke 2 

prikker. Husk å legge vliesen med 

limet ned       

 

Stryk på fast vlieslin for medium 

tykke stoffer (f.eks. H250) på 

begge brem-mønsterdelene. To lag 

på vrangsiden av hver del.  

 

 

5) 

Brem: 

 

Bremmens form må være 

symmetrisk.  
 

Legg brem delene mot hverandre, 

rette mot rette, forsikre deg om at 

de er like. Fjern overflødig stoff og 

vlieslin, så de blir like.  

 

Brett bremmen på midten og 

sjekk om begge sider av bremmen 

(høyre og venstre side) også er 

lik. Fjern overflødig stoff så de blir 

like.  

 

Jeg syntes det er lettest å bruke 

rullekniv når jeg gjør dette.  

 

*Det er viktigere at de er like 

hverandre enn at de er helt like 

mønsteret.  

 



6) 

Legg bremmene rette mot rette og 

sett nåler. 

 

Etter å ha forsikret deg om at 

bremmen er helt lik i steg 5, kan 

du nå bruke kanten av bremmen 

til å styre etter. Sy sammen 

bremmen med rettsøm, ca. 0,6 cm 

fra kanten.  

 

Klipp ned sømmonnet til ca. 0,4 

cm. 

 

 

7) 

Vreng bremmen, pass på å vrenge 

ut skikkelig hele veien rundt. 

Press. 

 

Brett bremmen på midten og 

kontroller at den er lik på begge 

sider. 

 

(Dersom den ikke er helt lik, kan 

du nå vrenge tilbake og sy ny søm 

til den blir lik)  

 

Press bremmen. 

 

 

8) 

Sy stikning på bremmen. Det er 

viktig at sømmene blir jevne.  

 

Sy en søm ca. 1 cm fra kanten, og 

en ny ca. 1 cm innenfor den første 

sømmen. Benytt 3,5 mm 

stinglengde. 

 

*Her kan man bruke ditchfot, 

eller annen guideløsning for å få 

jevn søm.  

 

Klipp bort brem-tuppene. 

 

Bremmen er klar til å monteres 

mellom lue mønsterdelen og fôr 

mønsterdelen. 

 

*Velg selv hvilken side av 

bremmen som er opp basert på 

hvilken side som ble penest       

 



9) 

Marker midten foran på lue, fôr og 

brem mønsterdel.  

 

Finn også markeringene for 

plassering av brem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

10) 

Legg oversiden av bremmen mot 

rettsiden av lue delen, slik at 

nålene som indikerer midten 

ligger på hverandre. Sett nåler, 

slik at bremmarkeringen treffer 

enden av bremmen.  

 

Nå kan du sy en tråklesøm på 

maskin, ca. 2 cm før bremmen og 

sy ca. 2 cm forbi bremmen, med 

ca. 0,5 cm sømmonn. 

 

 

 



11) 

Legg så fôrdelen, rette mot rette, 

slik at bremmen ligger mellom lue 

delen og fôrdelen. 

 

 

 

12) 

Sy sammen delene nederst med 

rettsøm, start ca. 2 cm før 

bremmen og sy ca. 2 cm forbi 

bremmen, med ca. 0,5 cm 

sømmonn. 

 

Forsikre deg om at sømmene ble 

fine fra rettsiden.  

 

 
 

13) 

Finn frem snoren.  

 

Plasser snortuppen mellom fôr og 

lue (se bilde) helt i tuppen. Bruk 

limpenn for å feste den mot fôret 

og mot luedelen.  

 

 

 

14) 

Sy så sammen mønsterdelene 

med overlock, eller falsk 

overlock/stretchsøm, men start 

helt ytterst på mønsterdelene der 

snoren er limt fast.  

 

 

  



15) 

Dersom du har valgt å sy 

Spissmus, Ekorn eller Harepuslue 

kan du nå gå til steg 21 for 

instrukser om hvordan du syr 

sammen toppene. Etterpå 
fortsetter du på steg 17. 

 

Brett fôret inn (se bilde). Slik at 

det ikke er i veien når du skal sy 

sammen luedelen, ytterstoffet. 

 

 

 

 

 

 

 

Brett luedelen rette mot rette. (se 

bilde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy sidesømmen. 

 

 

 

 

 

 

Gjenta det samme med fôret, men 

la det være en ca. 5 cm 

vrengeåpning helt øverst på 

sidesømmen.  

 

 

 

 

 



16) 

Luetopp: 

 

Sy sammen luetoppene. Det kan 

være lurt å øve seg på fôret først. 

 

Jeg har lagd en instruksjonsvideo 

av dette som er tilgjengelig på 

minimonster.no 

 

Sy først sammen to luetopper, så 

syr du disse to sammen med en 

tredje. Bruk limpenn for å feste 

toppen så tuppen til den tredje 

treffer sømmonnet fra den første 

sømmen.  

 

 

 

 

 

Når du så skal sy de tre toppene 

sammen med to topper er det 

viktig at sømmen mellom de to 

treffer midt i krysset på den med 

tre topper.  

 

 

 

 

 

*Husk å sy fast vaskelapp eller 

lignende om du vil ha det       

 

17) 

Legg fôret inni luen og sy 

nakkesømmen fra snor til snor. 

 



18) 

Vreng luen gjennom 

vrengeåpningen. 

 

Press langs kantene slik at ikke 

fôret vises. 

 

19) 

Sy stikning med rettsøm, 3,5 mm 

stinglengde, ca. 1 cm inn fra 

kanten, og en ny ca. 1 cm 

innenfor. Det blir pent visst du 

følger formen på luen og får 

symmetriske «spisser» rett over 

tuppen der snorene er festet. 

 

 

 

 

 

20) 

Klipp snoren midt på, og knyt en 

stram knute. 

 

 

Sy igjen vrengehullet.  

 

Luen din er ferdig!!        

 

  



Spissmus, Ekorn og Harepus lue  

(benytt Muldvarp luen til fôr i alle modeller) 

21) 

Spissmus og Ekorn lue: 

 

(obs, alle luene skal ha vlieslin. 

Det mangler på disse bildene) 

 

Bildene er tatt uten brem og fôr, 

for å vise tydeligere. Man kan 

også velge å sy luen ferdig før 

man monterer med brem og fôr.  
 

Brett mønsterdelen og sy 

sidesømmen.  

 

 

 

 

22) 

Brett om igjen slik at sidesømmen 

havner midt på. 

 

 

 

 

 

 

 

Sy toppsømmen. 

 

23) 

Luedelen på Spissmus og Ekorn 

lue er ferdig, og du kan fortsette 

med montering i steg 17. 

 

  



24) 

Harepus lue: 

 

Brett mønsterdelen og sy 

sidesømmen. 

 

Jeg foretrekker å ha stretchvlies 

på sløyfen for å forenkle 

sammensying, men det er ikke 

nødvendig. 

  

25) 

Brett om igjen slik at sidesømmen 

havner midt på. 

 

Press. 

 

26) 

Begynn 3 cm innpå toppen av 

luen og sy toppene sammen rette 

mot rette med rettsøm. Sy med 

sømmonn på 0,6 cm, syr du 

smalere blir sløyfene litt store. 

 
27) 

Klipp bort tuppen på sløyfen.  

 



28) 

Sy toppsømmen. 

 

29) 

Vreng luen. Bruk strikkepinne 

eller lignende for å presse tuppen 

på sløyfen så du får en fin spiss.  

 

30) 

Test sløyfen, det kan være lurt å 

sy noen sting for å holde den på 

plass. Fortsett med steg 17 for 

montering av luen.  

 

 


