
PUFFERMER T IL T IR ILL TOPP av Ida Victoria                          IDAVICTORIA.NO

1

PUFFERMER TIL TIRILL TOPP

  XS-4XL IDAVICTORIA.NO

      
 

   M
Ø

N
ST

ER
TI

LL
EG

G



PUFFERMER T IL T IR ILL TOPP av Ida Victoria                          IDAVICTORIA.NO

2

Mønsteret må ikke kopieres eller deles.  Ida Victoria Grønbekk © 2020

Bildet over: Tirill Topp med puffermer, sydd i vanlig bomullsjersey,
og kantet med det samme stoffet i halsen.

Forsiden: Tirill Topp med puffermer, sydd i vanlig bomullsjersey. Trøyen er sydd med
rund hals som er brettet ned sydd med coverstitch, og har 3/4 lange ermer.

Lykke til, og kos deg med syingen!
- Ida Victoria Grønbekk

PUFFERMER TIL TIRILL TOPP er et gratis mønstertillegg til 
trøyemønsteret Tirill Topp fra Ida Victoria. Dette tilleggsmønsteret er kun for puffen, 
så for å kunne bruke dette tillegget må du ha trøyemønsteret også. 

Trøyemønsteret Tirill Topp kan kjøpes på papir eller PDF på idavictoria.no.

Velg samme størrelse på puffen som på trøyen. Størrelsesoversikt med mål finner du på 
trøyemønsteret.
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FØR DU BEGYNNER:

Trøyen kan sys i mange ulike jerseykvaliteter: Bomullsjersey, french terry, strikket ull, viskosejersey eller 
grovere ribbestrikk og genserstrikk. Trøyen har en løs, men kroppsnær passform, og fallet i den vil komme 
an på stoffvalget. 

Når du syr trøyen med puffermer, er det ikke anbefalt å bruke en stoffkvalitet med tungt fall (som f.eks. 
viskosejersey) da et slikt stoff vil gjøre at puffen faller litt sammen, og ikke får den samme puffeffekten.

Sømmonn på 0,7 cm er inkludert i dette mønsteret. Pass på at kanten på stoffet følger samme 
avstandsmarkering hele veien.

PRINT UT MØNSTERET:
På de tre siste sidene i denne PDFen, finner du selve mønsteret. Sidene tapes sammen for å lage en hel 
mønsterdel. Deretter skjøtes tilleggsmønsteret sammen med ermet på trøyemønsteret.

Det er viktig at mønsterarkene printes ut i riktig størrelse. Når du får opp utskriftsdialogen på printeren 
din, kan du endre på innstillingene som angir om det du skriver ut skal tilpasses til arket, eller om du skal 
skrive ut i faktisk størrelse. Det står litt ulike ting på forskjellige maskiner, men det bør stå enten “faktisk 
størrelse”/”actual size” eller “100%”.  Du må også velge “automatisk portrett/landskap” / “auto portrait/
landscape” - da midtstilles siden. Mønsteret har en kontrollfirkant på første side, som skal være 4x4 cm. 
Kontroller at denne stemmer før du printer ut alle sidene.

Obs! Bruk en PC eller Mac til å printe ut mønsteret, ikke skriv ut direkte fra mobilen.

SETT SAMMEN MØNSTERET:

Når alle sidene er printet ut, klipper du langs de svarte, 
stiplede linjene på mønsterside 2.  Legg deretter denne 
siden over mønsterside 1 og 3, slik at de svarte, stiplede 
linjene møtes nøyaktig. Du skal nå ha tre ark som sitter 
sammen, som vist på bildet til høyre.

Klipp deretter ut langs den rosa streken nederst, og 
rundt hele ermbuen.

Legg puffermemønsteret over mønsterarket til trøyen, 
slik at den rosa streken nederst på puffermemønsteret 
går fra ermspiss til ermspiss på det originale trøyemøn-
steret, som du ser av bildet til høyre.

Nå du tegne av det nye puffermemønsteret, ved å følge 
strekene til det originale mønsteret fra ermspissen og 
ned, og følge puffermetillegget fra ermspissen og opp.
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SLIK SYR DU PUFFERMENE:

Når du skal sy Tirill Topp med pufferme, skal du gjøre det meste helt likt som i den vanlige 
veiledningen. Før du følger veiledningen for puffermet, må du ha sydd sammen forstykket og 
bakstykket til trøyen i skuldersømmene. Følg deretter følgende veiledning for pufferme:

Klipp ut to ermer, med tilleggsmønsterdelen for pufferme. Før over markeringer for midt oppå 
ermet, og de to rynkepunktene på hver side. I tillegg lager du en markering så du vet hvilken side 
som er mot forstykket og mot bakstykket.

1. Sy med tråklesting (rettsøm på vanlig symaskin med lengste stinglengde) mellom de to mark-
eringene for rynkepunkt. Sy ca 5 mm fra kanten hele veien. Ikke fest trådene, og la det være igjen 
en lang trådhale i begge ender.
 
2. Fest ermet med klyper eller knappenåler på overdelen, på samme 
måte som du fester et vanlig erme. Fest bare ved markeringen midt 
oppå ermene, og i hver side.
 
3. Nå er det en del ekstra stoff på ermet i forhold til i ermåpningen på 
jakken. Dette skal rynkes sammen og samles midt oppå ermet, jevnt 
fordelt på hver side. Trekk forsiktig i den løse tråden på siden, og dra 
rynkene oppover mot toppen av ermet. Gjør det samme på begge 
sider av toppen på ermet, slik at rynkene fordeles jevnt utover på 
hver side av midtmarkeringen.
 
4. Nå skal ermet sys fast i trøyen, på samme måte som med et vanlig 
erme (punkt 2 i syveiledningen for trøyen). Sy ekstra rolig og forsik-
tig når du kommer til rynkene, og pass på at stoffet ikke bretter seg 
innover, men ligger kant i kant med resten. Gjør det samme med 
begge ermene.

Når ermene er sydd fast, fjernes rynketråden, og du fortsetter med å sy sammen trøyen på vanlig 
måte, som forklart i punkt 3 og utover i syveiledningen for trøyen.

Likte du dette mønsteret? Vis gjerne frem det du har laget!
Tagg #theatights og @idavictoria.no på Instagram.

For tips, inspirasjon og flere mønster, se www.idavictoria.no
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MØNSTERSIDE

1

KONTROLL-
FIRKANT

4X4 CM

Mot bakstykke
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Midt oppå
PUFFERME

Rynkepunkt

for pufferm
e

Mønsteret må ikke kopieres eller deles.  
Ida Victoria Grønbekk, Sting & Ting © 2020 - www.idavictoria.no

Det er lov å sy produkter for salg i liten skala etter dette mønsteret. Opplys i så fall om hvilket mønster du har brukt.

PUFFERME TIL
#TIRILLTOPP

@IDAVICTORIA.NO

MØNSTERSIDE

2
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Rynkepunkt

for pufferm
e

Mot forstykke

MØNSTERSIDE

3


