
HUR MAN SYR KILAR I KORSETTER 
Några metoder 

 
Utan vara speciellt vetenskaplig eller 100% korrekt vill jag ändå, för dem som tycker det ver-
kar svårt att sy korsetter med kilar visa på några metoder jag använder. 
 

Kilar i sömmar – metod 1 
Jag tycker det är lika jobbigt att sy kilar i sömmar som i klippta jack i tyget.  Denna metod 
beskrivs av Laughing Moon. 

 
Se till att delarna är markerade ordentligt. Nåla eller tråckla ihop panelerna räta mot räta . Sy 
delningssömmen men sluta vid markeringen. Vik undan det ena tyget så det inte kommer med 
när du syr fast kilen. Nåla eller tråckla fast kilen räta mot räta. Sy fast den men inte hela vägen 
utan sluta en sömsmån från spetsen. Vik upp andra panelen och tråckla fast kilen räta mot räta 
på den och sy fast. Sömmen ska sluta i samma punkt där den andra sömmen började. 
Pressa sömmarna släta (se nästa metod) och sy en söm från rätsidan ca 5-6 mm från kanten – 
se nästa metod. 
 

Kilar i sömmar – metod 2 
Den här metoden fungerar lite som när man syr kilar i urklippta jack. 

 



Nåla/tråckla panelerna räta mot räta och sy fram till markeringen. Pressa isär sömmarna och 
sömsmånen hela vägen upp (eller ner). Nåla/tråckla fast kilen. Så från rätan en söm så nära 
kanten som möjligt och en söm 5-6mm från kanten. 
 

Kilar i klippta jack – metod 2 
Efter att ha kladdat med att nåla tråckla och pillat för att få fina resultat kom jag på en genväg 
till bra resultat. 

 
Enligt siffrorna på bilden: 

1. Markera var tyget ska klippas upp. Pressa en bit Vliesofix så stor så den täcker de bitar 
som senare ska vikas in. 

2. Ta bort skyddspappret från Vliesofixen.  Klipp ut enligt markeringen. 
3. Vik in mot avigan flikarna och pressa fast. Nu slipper du nåla eller tråckla fast flikar-

na. 
4. Nåla eller tråckla fast kilen 
5. Sy fast den med två sömmar. En precis vid kanten och en 5-6 mm från kanten. Man 

kan med fördel sicksacka eller sy för hand långs in i kilen för att förhindra att sömmen 
går upp. 

 



Hur man syr i kantband 
En del tycker det här är krångligt, jag tycker det är tråkigt. 

 
1. Vik ut ena sidan av bandet (snedslåband) och nåla fast det räta mot räta utmed kanten 

på korsetten. Observera att bandet ska gå kant i kant med korsettkanten. Så med rak-
söm precis i vecket. Du ska inte pressa något med strykjärn – det har du ingenting för. 

2. Vik över bandet på avigsidan och nåla fast det. 
3. Så med små fina (osynliga) stygn fast bandet på insidan. 

 
En grövre metod är att vika bandet dubbelt och nåla/tråckla fast det över kanten och sy fast 
med en synlig söm från rätsidan så nära kanten av bandet som möjligt. Då ska du se till att 
bandet är vikt så att det är mer band på avigsidan så du säkert får med avigsidan när du syr. 
 
 
Kommentarer. 
 
Jag skriver nåla/tråckla, och jag menar att man nålar eller tråcklar vilket man nu är van vid att 
göra. 
Jag syr delningssömmar med dubbla stygn. På min maskin (sur Huskystar 55) inställning 2,5  
resp 3,5. 
För att få kilarna skapligt exakta mäter jag ”öppningen” på höger och vänster sida och på fo-
derdelarna. 

 


