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Vi kan erbjuda dig fina och attraktiva gardinlösningar som samtidigt är den billigaste och 
största förändringen du kan göra i ditt hem.

Vi har alltid minst 500 rullar med tyg som du kan välja mellan. Det är vår förhoppning att 
du i denna guide kan hitta svaren på dina frågor angående gardiner.
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SY DINA EGNA GARDINER

enkelt och billigt

Dra för
Skall gardinerna kunna 
dras för?

Kombinationsmöjligheter
Skall du använda rullgardiner, persi-
enner, hissgardiner eller undergardi-
ner ihop med dina längder?

Kappa
Skall du ha kappa ihop 
med dina gardinlufter.

Gardinluft
Skall gardinerna pryda 
sidorna?



1 mönsterbredd

= tygets bredd

1 längd

= en bit tyg, som kan bestå 
av  1/2, 1, 11/2, 2  eller 
flera mönsterbredder.

Hur många längder 
skall du ha?

HUR MÅNGA

längder

Upphängning
Om du har ett stort fönsterparti, kan du dela upp gardinen 
i flera längder, det är lättare att hantera.

Tvätt
Även då du skall tvätta gardinen är det lättare med flera
korta längder.
Se efter om det i ditt fönsterparti finns något naturligt 
ställe där du kan dela av t.ex. en mur eller en vägg mellan 
fönstrena. Vi rekommenderar att du använder längder 
med max. 4 mönsterrapporter. 
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VILKET MATERIAL SKALL DINA GARDINER VARA TILLVERKAT I?

Bomull
Bomull är ett naturligt material som finns i många olika designs
och kvaliteter. Ju bättre kvaliteten är detso lättare är tyget att
arbeta med. Bomull kräver strykning och krymper mellan 3-6%.
Tänk på det innan du syr din gardin. 
Det kan du göra på två sätt:
1. Lägg till krympningen på längden.
2. Lägg till krympningen i form av en dubbelsöm 

(vik underkanten).

Bomull/polyester
En blandning av bomull/polyester får det bästa fram ur båda
materialerna. Det ger också ett otroligt läckert och naturligt
utseende. Kan krympa lite beroende på blandningsförhållandet.

Lin
Lin är med sitt rustika utseende ett populärt naturmaterial. 
Det kan även ingå i blandningsprodukter som har linets vackra
utseende och är enklare att arbeta med.

Polyester/polyakryl
Dessa material krymper oftast det mindre än 1%. Därmed
behöver du inte ta hänsyn till det. De är lätta att tvätta och 
de skrynklar sig minimalt. 
Generellt är dessa material mycket ljuståliga och tvättäkta.

MATERIAL
OCH UTSEENDE

Vilka färger skall dina 
gardiner passa ihop med?
Väggar, mattor, möbler o.s.v. 
Välj en färg som matchar de 
dominerande sakerna i rummet.

Hur ska gardinerna se ut?
Enfärgade, rutiga, randiga, blommiga
eller kanske abstrakta. 
Är rummet för övrigt inrett i enfärgat 
får det gärna vara en mönstrad gardin 
– är rummet för övrigt inrett med mycket
mönster får det gärna vara en enfärgad
gardin.

Hur ser gardinen ut när den
är upphängd?
När du har hittat tyget du vill ha, vik en
fåll på ca 10 cm. 
Då får du ett intryck av hur din gardin ser
ut när den är fållad och rynkad.
Utseendet kan ändra sig mycket från när
du ser det på rullen tills det hänger i
längder på gardinstången.
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Höjd
Du mäter från underkanten av din 
gardinstång och dit ner du önskar att
gardinen skall gå.

Har du ringar på din gardinstång så
mäter du från ringens underkant.

Skall dina gardiner gå till fönsterkarmen, 
rekommenderas det att gardinen slutar
2 cm över karmen.

Rynkhuvud
Vill du ha ett högre rynkhuvud är det 
nödvändigt att lägga till ökningen på
längden.

Har du ett element under ditt fönster är 
det förnuftigt att inte täcka detta. 
Låt gardinen sluta 5 cm över elementet.

Skall dina gardiner gå ner till golvet 
rekommenderas det att gardinen 
slutar 3 cm över golvet.

Skall dina gardiner gå nedanför karmen 
rekommenderas det att gardinen slutar 
10-15 cm under karmen.

Gardinstång
Har du inte placerat din gardinstång
ännu, rekommenderar vi att den är ca
20% bredare än fönstret och placeras 
8-10 cm över fönstret.

SÅ BERÄKNAR DU

höjden

NÅGRA GODA RÅD OM GÖR-DET-SJÄLV GARDINER
Om du har lust att själv sy och montera dina gardiner 

hjälper vi dig gärna med gardinstänger, tyg, tillbehör och 

självklart med goda råd. I JYSK har vi många fina tyger att 

välja bland. 

Kom ihåg när du väljer tyg att olika tyger har olika egenskaper

och därmed kan ge helt olika resultat. Är du i tvivl om färg och

kvalitet kan det vara en god idé att få en tygbit som prov med

dig hem.



MÖNSTER-
RAPPORT
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1. En rapport = omkretsen av tryckvalsen 
(normalt 60-70 cm).
2. På vissa tyger kan rapporten avläsas 
i kanten. Annars väljer man ut en punkt i
mönstret, som illustrerat, och mäter 
avståndet tills samma punkt visar sig igen.
Detta avstånd är mönsterrapporten. 
Det har betydelse för tygåtgången.

Du skall hitta det antal mönsterrapporter
(mönstrets upprepning) som skall till för
att täcka din färdiga längd + fåll ovanför
veckbandet + bottensömmen nedan. 

Dessutom ett ev. krymptillägg.

Bottensöm
Vi rekommenderar en bottensöm
- söm på 8 cm – dubbelfåll 
– alltså totalt 16 cm.

1. Skall det endast hänga en mönsterbredd i var sida, som aldrig dras för, så är det inte nödvändigt – men vi rekommenderar ändå att göra det.
2. Skall en mönsterbredd i varje sida kunna dras för är det finast att mönstret passar när du har dragit för.
3. Skall flera mönsterbredder sys ihop är det nödvändigt att ta hänsyn till mönsterrapporten.

NÄR SKALL JAG TA HÄNSYN TILL EN MÖNSTERRAPPORT?

1. rapport

2. rapport

3. rapport
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När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar 
blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. 
I tabellen nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.
Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive
veckning och tygbredden. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna
själv.

Stadkant
Stadkanten skall klippas bort då
den oftast är mer spänd än resten
av tyget.

Sidosömmar
Vi rekommenderar 3 cm.
Det är givetvis beroende
på om du väljer ett tyg
som är 140 cm, så att 
din färdiga bredd blir ca
130 cm.

Förbrukning per mönsterbredd vid hopsyning

1. Din färdiga längd t.ex. 150 cm
2. + fållning vid veckband = 4 cm
3. + bottensöm 2x8 cm = 16 cm

Totalt som minimum = 170 cm

Breddrapport
Det är också en 
rapport (upprepning) 
i bredden. Den skall
användas när mönster-
bredder skall sys ihop.

De flesta mönster 
är konstruerade så 
att det skall klippas 
av ca 2 till 10 cm 
i sidorna för att 
mönstret skall passa.

SÅ BERÄKNAR DU

bredden

Om mönsterrapporten är 65 cm, skall 
du använda 3 rapporter för at komma 
upp över 170 cm. 
D.v.s. 3x65 cm = 195 cm. 

De resterande 25 cm är mönsterspill 
och klipps bort under veckbandet 
– efter att sid- och bottensömmen 
är sydd.

2-fingerkrok
punkterna = fickor i veckbandet       90        120        150      180

Tygbredd

6010

736

486

545

8413

939

559

766

10417

12011

 7111

 928

12320

14113

 8513

10610

4-fingerkrok
      90        120        150      180

Tygbredd

405

514

526

555

576

675

668

746

708

807

8011

928

 8010

 988

 9613

1109
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SÅ SYR DU DINA

Om det är mönsterbredder 
som skall sys ihop börjar du 
med detta. 
Kom ihåg mönsterpassning. 

Sy bottensömmen (vi rekom-
menderar 8 cm i dubbelsöm).

Sy sidosömmarna.

�
�

�

Lägg ut gardinen på en plan
och stor yta, på golvet eller på
ett bord.�

Mät från botten och upp till
den färdiga längden, sätt i
knappnålar med 30 cm 
mellanrum.�

Allt tyg ovanför knappnålarna
viks ner på baksidan av 
gardinen.�

Dra ut snörena ur veckbandet
och gör en knut.
Sätt i fingerkrokarna på det 
sätt du själv önskar, se tabell
(sidan 6).
Sedan sätter du i fingerkrokarna
och gardinen hängs upp. 

Lägg veckbandet 0,5 cm från
överkanten, och sy fast veck-
bandet i överkanten. Innan du
syr, vik in veckbandets kortsida
mot avigan på gardinen och se
till att första öppningen i
veckbandet kommer ca 1 cm in
på tyget. 
Sy undersömmen på veckbandet
och sy från samma håll som
översömmen. Sy fast kortsidorna
på veckbandet med gardinen.

�

gardiner

Stryk tygets hopsyningar 
+ sidosömmar.�

�
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DE ÄR ENKLA ATT MONTERA

✂

Beräkna 8 cm fåll på toppen av gar-
dinen. Du kan också använda vårt
förstärkningsband och pressa fast
på toppen av gardinen (baksidan).
Lägg öljetten på tyget och rita efter
den inre cirkeln.

Vik tyget mitt i cirkeln, klipp hålet 
3 mm större än den ritade linjen.
(Använd gärna en knappnål för att
vara säker på att du har vikt tyget
mitt i cirkeln).

Sträck ut tyget.

Tag isär öljetterna och knäpp fast
dem över hålet.

Låt det vara ca 7 cm från sidkanten
på gardinen till första öljettens
mitt. Därefter ca 13-16 cm från 
mitten av öljetten till mitten av
nästa öljett. Till en färdig gardin 
med en bred på 130 cm, rekommen-
deras 10 st öljetter. Antalet öljetter
bör alltid kunna delas jämt med 2.

öljetter



TRADITIONELL
KAPPA
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Bredd:
1. Du kan sy ihop mönsterbredder på
samma sätt som länga gardinlängder 

2. Om mönstret inte är riktningsbestämt,
kan du vända tyget så att tygets bredd
blir till höjd.

Fördel: Det blir ingen hopsyning.
Nackdel: Mönsterriktningen passar inte 
till längderna.

Höjd:
Du bör välja en längd på 30-50 cm. 

Rynkhuvud:
Du bör välja ett rynkhuvud på 3-5 cm.

Gardinstång:
Du kan använda en reglerbar gardinstång
med en löpgång i kappan på 4 cm, eller
du kan använda en skena och veckband i
kappan. Väljer du en reglerbar gardin-
stång ska du komma ihåg att också mäta
hörnen.

Bottensöm/sidsöm:
3 cm.
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Att tänka på
• Använd fingerkrok till veckband och rynkbandskrok till rynkband.

• Fingerkrok finns med 2 och 4 fingrar och i två varianter, en för ring 
eller skena och en för glid.

• Rynkband finns i flera olika bredder. Till dessa används rynkbandskrok
som träs i fickorna. 

• Strykjärnet ska ha svag värme då gardinbandet stryks.

• För att tyget inte ska dra sig, sys bandet fast med alla sömmar åt
samma håll. Sy inte fast rynkbandets snören. Då du syr fast veckban-
dets underkant, bör du vara noga med att inte sy över fickornas 
öppningar.

• Rynkband kan ha mer än en rad fickor, beroende på om stången eller
skenan ska synas eller ej.

• Beräkna tyg och bandåtgången innan tyget klipps. För bästa resultat
mäter du skenan när den sitter på plats (= kappans färdiga bredd).
Använd sedan beräkningen som finns på sidan 6.

Det här behöver du
• Veckband och fingerkrok
• Rynkband och rynkbandskrok.
• Kappkrok, till reglerbara 

stänger.

• Nålkrok för skena och glid.
• Snörvinda till rynkbandets 

snören.

Tips
• Det finns många typer av rynkband med rynkbands-

krok att välja på. De kan ge täta rynkor, grupper av 
rynkor m.m.  Fråga i din butik.

• Klipp inte av rynkbandets snören – rulla upp dem 
på snörvinda. 

• För fixerade veck, fäster du några stygn i bandets 
underkant. Gardinen faller då fint ända ner till golvet.

• Kappkrok för reglerbara stänger gör att stången 
inte syns.

• Nålkrok kan användas till glid eller skena. 
Kroken hakas enkelt fast direkt i tyget eller bandet.

• För att beräkna tygåtgången bestämmer du först vilken typ 
av veckning eller rynkning du ska ha. Sedan räknar du enkelt ut 
tyg- och bandåtgången.

1. Ta 100 cm önskat veckband eller rynkband.
2. Lägg vecken som du vill ha dem och mät den färdiga bredden.
3. Dela 100 cm med den färdiga bredden (punkt 2).

Exempel: Färdig bredd 60 cm ger 100 cm  =  1,66
60 cm

Tyg- och bandåtgången blir då den färdiga gardinens bredd x 1,66 cm.

Gör en romantisk uppsättning på
traditionell mormorsstång. Sy på
rynkband upptill, dra i snörena till
önskad rynkmängd. Trä i rynk-
bandskrok och fäst i ringen. En
liten rosett i varje ring blir en fin
detalj. Som omtag kan du knyta
rosetter eller sy fast rynkband på
en bit tyg, och dra ihop till ett
rynkat omtag.

Till rynkband finns plast- och
metallkrok. De träs i rynk-
bandens fickor och hakas i glid på
C-skena. De kan också hakas i ring
till dekorativa stänger.

Rynkband/smockband är en gen-
väg till en vacker gardinuppsätt-
ning. Beräkna tillräcklig tygbredd
för att få full effekt. Dra i snörena
och fördela rynkorna jämnt över
gardinen. Samla ihop snörena på
en snörvinda. Sätt rynkbandskrok
med ca 8 cm mellanrum.

Klipp inte av snörena, de behövs
för att gardinen skall kunna slätas
ut vid tvätt.
Här har vi använt C-skena där
kappa och längder är sydda med
veckband och fingerkrok. De
lagda vecken ger ett jämnare och
finare fall. Med fingerkrok skapar
du dina egna veck, precis som du
vill ha dem.

Veckband passar alla tyger. Bandet
är flexibelt och du kan skapa dina
egna veck, beroende på vilken typ
av fingerkrok du väljer och hur de
placeras. Med 4-fingerkrok kan du
få täta motveck och 2-fingerkrok
ger glesa veck. Du kan även skapa
flera veck som sitter ihop som små
buketter med jämna mellanrum.

Krok i glid

Krok i ögla.

Krok över skena

Fingerkrok finns med 2 och 4 fing-
rar och i två varianter, en för ring
eller skena och en för glid.

När du vill framhäva en dekorativ
stång ger du uppsättningen ett
extra lyft med ett vackert gardin-
huvud. Sy fast ett brett gardin-
band och trä i krok i översta
fickan. Haka i ring med ögla. På
det här sättet får du en fin
veckning och ett vackert fall.

Till dekorativa stänger 
används ring med 
klämma eller ögla. 
Kroken hakas i öglan. 

uppsättningar
FÖRSLAG TILL



Tvätt
Rekommenderas att tvättes då
och då. Stoppa inte in för
mycket i maskinen åt gången.
Vi rekommenderar rikligt 
med sköljmedel vid polyester-
gardiner för att motverka 
statisk elektricitet.

Centrifugering
Välj den skonsammaste 
centrifugeringen, då gardinen
skrynklar mindre och krymper
mindre.

Dropptorkning
Välj ett program med en så 
stor fuktighet som möjligt.
Vattnets vikt är med till att
sträcka ut fållarna. 
Du kan hänga upp gardinerna
när de är blöta. Kom ihåg att
lägga något under, tidningar
eller liknande.

Strykning
Undgå att använda ånga på
polyakryl och polyester. 
Tyget och speciellt sömmarna
kan krympa.

Gardiner kan som allt annat behöva att bli uppfriskat då och då.
För att du så länge som möjligt ska få glädje av dina gardiner ger vi 
dig här lite råd och vägledning.

JYSK ger dig goda råd 
om hur du sköter dina gardiner


