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Vi har haft tygblöjor på vår dotter sedan hon var en vecka gammal. När jag skriver detta är hon sex
månader och vi har främst kört så kallade vikblöjor med en PUL-blöjbyxa. Vikblöjor är toppen – de
är billiga, torkar fort och går lätt att anpassa efter olika barn eller behov. Men det började bli
knöligt att stå och vika en blöja och få på den på en liten akrobat som tränar för fullt på att vända
sig från rygg till mage. Jag började därför försöka mig på att ta fram ett mönster och sy en
formsydd blöja, alltså en blöja i tyg man har under en blöjbyxa i ull eller PUL. Här är resultatet
efter en del mer eller mindre lyckade försök.

Anledningar till att använda tygblöjor är olika – ekonomiska, miljömässiga eller hälsorelaterade.
Det finns en mängd olika system av tygblöjor, men enkelt kan man säga att de består av två delar
– en absorberande del och en tät del. Dessa kan sitta ihop i en så kallas allt-i-ett-blöja, eller vara
separata. Vill du läsa mer om tygblöjor och olika system finns en mängd information på
Blöjupprorets hemsida.
Detta är ett mönster på en formsydd tygblöja med beskrivning på tre olika varianter utifrån
samma grundmönster. Mönstret passar på min nu sex månader gamla dotter som väger strax
under 8 kg och har klädstorlek ungefär 68-74. Min uppfattning är dock att blöjan kommer att räcka
ett bra tag till. Har du ett mindre eller större barn kan du modifiera mönstret – gör grenen
kortare/längre/smalare eller lägg till/ta bort lite på sidoknäppningen.
Tygblöjor tvättar du i 60°C med ett tvättmedel utan zeoliter och mindre än 5% tvål. Du ska INTE
använda sköljmedel eftersom det försämrar uppsugningsförmågan. Flytande tvättmedel är ofta
en rekommendation, eftersom det är mindre risk att tvättmedelsrester fastnar i blöjan och
irriterar barnets hud. Parfymfritt är också bra för att undvika kemikalier i barnets allra mest
känsliga område. Tvätta var 2-3 dag och förvara använda blöjor i en hink med eller utan lock, eller
i en PUL-påse. Bajsblöjor kan sköljas av innan du lägger dem i tvätt. Får du bajsfläckar på dina
blöjor försvinner dessa oftast om du hänger blöjan i solen ett tag. Du finner mer information på
Blöjupproret.

Om mönstret
Det här är ett mönster och en beskrivning på en formsydd blöja att ha under en blöjabyxa i PUL
eller ull. Är du stickkunnig, kan du sticka dig en tjusig blöjbyxa att ha utanpå din hemsydda blöja.
I grundmönstret finns tre olika variationer medritade. Du kan göra en blöja med en så kallad
pocket (en ficka där du stoppar in uppsugande material) eller med det uppsugande fastsytt i
blöjan, jag kallar det för en ”tunga”. En pocketvariant innebär kortare torktid, men lite mer tid
för att ”fylla på” än en formsydd med tunga. De exempel som finns med är:
1) Vändsydd formsydd pocketblöja (exempel på vanlig symaksin, men funkar såklart även
om du har en overlock) - min favorit!
2) Overlockad formsydd pocketblöja
3) Ockerlockad formsydd blöja med ”tunga”
Alla exempel är sydda med bomullstrikå på utsidan (för att det är färggrant och fint) och flanell
på insidan. Att ha flanell eller ett annat naturmaterial på insidan innebär att barnet känner att
blöjan blir blöt. Vill du inte det, väljer du ett torrskiktsmaterial, t.ex. fleece eller coolpass. Du
behöver inte använda fina och dyra tyger – klipp sönder en gammal t-shirt eller använd en
flanellskjorta. Att återbruka gamla tyger är resurseffektiv och tyget har blivit mjukt och lent av
användning. Du behöver en smal resår till benöppning och mot ryggen. Jag har använt 5 mm
resår, som finns under resårkarta.
Jag använder color snaps för att stänga mina blöjor. I mönstret finns uppmärkt en variant med
dubbel rad med knappar (exempel 3) och enkel rad (exempel 1 och 2). Dubbel rad ger en något
mer säker blöja, som inte rör sig lika mycket i sid- och höjdled. Jag har gjort de flesta av mina
blöjor med en rad och tycker att det funkar, men det beror på hur du ska använda blöjan. Du kan
välja att ha 6 eller 8 knappar i varje rad. Ett bra alternativ är också att ha ”ganska kraftigt
mellanlägg” bakom knapparna. Eftersom jag inte hade något hemma när jag tog mina bilder,
hade jag en tygbit istället. Att fästa blöjan med kardborreband funkar också, men jag upplever
att det blir lite mer klumpigt och det fastnar gärna i tvättmaskinen. Att används elastisk
kardborre (mjuka delen) kan vara en idé för att få en lite mer följsam blöja.
Vill du sy en så kallad allt-i-ett-blöja eller en tät pocketblöja kan du ha PUL-tyg på utsidan. Detta
har jag dock inte provat, men jag rekommenderar en vändsydd variant för den som vill testa.
Dubbel knapprad är gissningsvis också bra, för mindre risk för att blöjan rör sig och läcker.
Mönstret skriver du ut, klipper ur och tejpar ihop. Kom ihåg att ställa in så att du skriver ut i
verklig storlek, så att din skrivare in skalar ner din utskrift. En ruta som mäter 1 cm * 1 cm finns
med för att kontrollmäta. Du lägger mönstret mot vikt kant.

I min beskrivning använder jag olika benämningar för olika delar av blöjan. Framsidan är den
del av blöjan som hamnar fram på barnet, där du har dina knappar eller kardborre. Baksidan är
bak på blöjan där du har en pocket med resår eller bara resår. ”Flärparna”, i brist på bättre ord,
är de små vingarna som du spänner runt och fäster på framsidan. Insidan och utsidan är helt
enkelt tyget inne i och utanpå blöjan, i mitt fall flanell på insidan och trikå på utsidan.

Kom till sist ihåg att blöjans primära uppgift är att hantera ett avfallsproblem – det behöver inte
vara raka sömmar och perfektion! Jag är långt ifrån en erfaren sömmerska, till skillnad från min
mor och min syster - jag är en glad amatör med en vanlig symaskin och en overlock i min
maskinpark. Mitt tålamod är sådär och jag är lite slarvig, men det blir helt okej ändå.
Använd mönstret som du vill, men sälj inte mönster och beskrivning. Om du gör en fin blöja med
mönstret och lägger upp på en blogg eller dylikt får du gärna lägga en länk till mönstret och Bibbis
Textil (www.bibbistextil.se).

Lycka till och ha kul!
PS. Detta är den första versionen av mönster och beskrivning. Hittar du något som verkar galet,
får du mer än gärna höra av dig (lina.marie.lafleur@gmail.com) så att jag kan rätta till! Har du
frågor går det också bra att maila.

Vändsydd formsydd pocketblöja
1) Klipp ut tyget med sömsmån. Om du vill kan du runda till hörnet. Märk ut var dina color
snaps skall sitta på tyget du har på utsidan (trikån). Markera också början och slut på
dina resårkanaler. Sicksacka alla kanter om du har ett tyg som repar upp sig, t.ex. flanell
eller annan bomull. Trikå behöver inte nödvändigtvis sicksackas, eftersom det inte repar
upp sig. Jag väljer dock att sicksacka runt delen bak i blöjan där resårkanalen skall vara.
Klipp ut en liten bit tyg och ha bakom dina color snaps för att stärka upp eller använd
mellanlägg som du stryker på.

Sätt fast colorsnaps på framsidan. Jag syr fast förstärkningstyget för att göra det lite
lättare för mig själv. Nu har jag satt snapsen med hanarna på framsidan, men du kan lika
gärna köra med honorna för att få ut fler blöjor av ett paket. Eftersom du bara sätter
color snaps genom utsidan och förstärkningstyg får du inte baksidan av color snapsen
mot barnets hud.

2) Lägg delarna med räta sidorna mot varandra. Sy med raksöm från ena änden av
pocketen till den andra, alltså runt om hela blöjan.

3) Vänd på blöjan och stryk den. Vik ner kanterna för resårkanalen bak.

4) Sy resårkanaler i ryggen och i benen. Trä i resår i kanalen i benen (ca. 12-13 cm) och i
kanalerna bak (ca. 15-16 cm) och fäst den. Längden på resår är ungefärlig. Känns efter
vad du tycker känns bra. Olika tyg och resår ger olika resultat.

5) Sy med raksöm genom båda tygen samt resår för att förstärka öppningen bak.

6) Sy raksöm runt om de delar som inte har resårkanal.

7) Sätt dit två color snaps i flärparna med 2.5 cm mellanrum. Jag rekommenderar att du
sätter båda knapparna på sidoflärpen, eftersom de innebär att blöjan rör sig mindre och
sitter bättre.

8) Fyll med något absorberande, t.ex. en bit handduk eller ett köpt blöjinlägg. Olika barn har
olika behov av uppsugning – testa dig fram. Det värsta som kan hända är att det läcker
lite och vad gör väl det? Tvättmaskinen går ju ändå konstant…
9) Ta tag i första bästa unge, sätt på din fina formsydda blöja med en blöjbyxa utanpå och
vänta på resultatet.

Overlockad formsydd pocketblöja
1) Klipp ut delarna. Du behöver inte lägga till sömsmån. Märk ut var dina color snaps skall
sitta på utsidan (trikån). Markera också var du ska sy fast resår. Bak i blöjan har jag gjort
detta med en penna på tygets baksida och i sidorna har jag klipp små flikar. Klipp också
ut en bit tyg att ha bakom dina color snaps för att stärka upp eller använd mellanlägg
som du stryker på. Jag har overlockat kanten som kommer vara i blöjan så den inte repar
sig. Overlocka tyget som kommer att vara bakom pocketen bak en liten bit längre än
resårmarkeringen.

Sätt fast colorsnaps på framsidan. Tyget som används till förstärkning i mitt exempel är
något större, men de delar som sticker ut klipps av vid overlockning och du får lite extra
stabilitet. Här har jag satt honorna på framsidan, men du kan lika gärna köra med
hanarna för att få ut fler blöjor av ett paket color snaps. Eftersom du bara sätter color
snaps genom utsidan och förstärkningstyg får du inte baksidan av color snapsen mot
barnets hud.

Kör du dubbel knapprad är det smidigast att overlocka ihop den övre kanten innan du
sätter color snaps, eftersom de annars hamnar ganska nära din pressarfot (se nästa
exempel).

2) Sicksacka fast resår (ca. 14-15 cm) mellan markeringarna i bakkant ca. 2 cm från kanten
på både ut- och insidan, dvs. i trikån och flanellen. Jag har kört med 4 mm bred sicksack
och en stygnlängd på 4 mm. Resåren måste sträckas medan du syr, men var försiktig så
du inte stäcker tyget eller har sönder din symaskinsnål. Jag brukar inte mäta upp min
resår utan sträcker ordentligt och testar på en bit av samma tyg innan. Olika tyg drar
ihop sig olika mycket beroende på material och tjocklek, och typ av resår.

3) Sy nu fast resår (ca. 17-18 cm) med sicksack i benen ca. 1.5-2 cm från kanten, men lägg
nu resåren mellan de två tygen (aviga sidorna mot varandra). Sy en bit i taget, och känn
efter med ett finger var du har resåren och att den ligger rätt. Här får man dra lite
hårdare än när du syr fast i ett lager.

Om man tycker att det är svårt att få till kanten kan man tråckla med bred stygnlängd
innan man syr dit resåren.

4) Sy med overlocken från ena sidan av pocket till den andra. När du kommer till benen
sträcket du resåren så att tyget ligger platt. Sy lite överlapp med dina overlockade
sömmar bak. Om du upplever att pocket-öppningen behöver förstärkas gör du det med
lite raksöm i din vanliga symaskin.

Mitt överlapp blev inte det tjusigaste, men det fyller sin funktion och dottern kommer
garanterat att kissa på blöjan med nöje ändå!

5) Sätt dit två color snaps i flärparna med 2.5 cm mellanrum. Jag rekommenderar att du
sätter båda knapparna på sidoflärpen, eftersom de innebär att blöjan rör sig mindre och
sitter bättre.

6) Fyll med något absorberande, t.ex. en bit handduk eller ett köpt blöjinlägg. Olika barn har
olika behov av uppsugning – testa dig fram. Det värsta som kan hända är att det läcker
lite och vad gör väl det? Tvättmaskinen går ju ändå konstant…
7) Ta tag i första bästa unge, sätt på din fina formsydda blöja med en blöjbyxa utanpå och
vänta på resultatet.

Overlockad formsydd blöja med ”tunga” (grön)
1) Klipp ut delarna. Du behöver inte lägga till sömsmån. Märk ut var dina color snaps skall
sitta på utsidan (trikån). Markera också var du ska sy fast resår, t.ex. genom att klippa
små flikar. Klipp också till en bit tyg att ha bakom dins color snaps eller använd
mellanlägg som du stryker på. Jag har overlockat kanten som kommer vara i blöjan så
den inte repar sig.

2) Overlocka ihop den övre kanten på framsidan av blöjan med aviga sidorna mot varandra
och förstärkningstyget mellan. Har du enkel knapprad behöver du inte sy ihop den övre
kanten (se exemplet ovan). Tyget till förstärkning är något större i mitt exempel, men de
delar som sticker ut klipps av vid overlockning och du får lite extra stabilitet.

3) Sätt dina color snaps vid markeringarna. Nu har jag satt dessa med honorna på
framsidan, men du kan lika gärna köra med hanarna för att få ut fler blöjor av ett paket.

Eftersom du bara sätter color snaps genom utsidan och förstärkningstyg får du inte
baksidan av color snapsen mot barnets hud.

4) Sicksacka fast resår mellan tygen mellan markeringarna i bakkant (14-15 cm) och i
benen (17-18 cm) ca. 1.5-2 cm från kanten. Jag har kört med 4 mm bred sicksack och en
stygnlängd på 4mm. Resåren måste sträckas medan du syr, men var försiktig så du inte
stäcker tyget eller har sönder din symaskingnål. Sy en bit i taget, och känn efter med ett
finger var du har resåren och att den ligger rätt. Jag brukar inte mäta upp min resår utan
sträcker ordentligt och testar på en bit av samma tyg innan. Olika tyg drar ihop sig olika
mycket beroende på material och tjocklek, och typ av resår. Om du vill kan du tråckla
ihop delarna innan du syr fast resåren så blir det lite lättare att få till kanterna.

5) Sy med overlocken runt hela blöjan. När du kommer till delar med resår sträcker du
resåren så att tyget ligger platt.

6) Sätt dit två color snaps i flärparna med 3,5 cm mellanrum. För lite extra stabilitet kan du
sätta ytterligare en knapp i sidled.

7) Sy fast en tunga av absorberande material. Här har jag valt tre lager bambuhampafleece
som jag overlockat ihop. Jag viker den dubbel innan jag tar på blöjan för att blöjan ska
torka lite snabbare när det inte är så många lager som sytts ihop.

8) Ta tag i första bästa unge, sätt på din fina formsydda blöja med en blöjbyxa utanpå och
vänta på resultaten.

