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Sy en klackmatta 

 

Små yllelappar, klippta som tungor, langetterade och broderade, sydda som fjäll på 

ett enkelt bottentyg. Tekniken är sig lik i de mattor som dyker upp på vindar, 

hembygdsgårdar och i antikbodar runt om i landet. 

Farmors gamla yllekappa eller en pepitarutig yllekjol från 60-talet kan bli grunden 

till den nya sängmattan. Har man sedan skinnspill, läder eller annat material så 

kan det bli roliga detaljer. 

När vi skulle ta fram denna nysydda klackmatta tog vi tillvara på lite killingskinn 

som blev över när vi sydde sittdynor till konferensrummet på jobbet. Dessutom har 

getter varit och är viktiga som näring här i Jämtland så det stämmer med ”vår” 

Jämtländska klackmatta. 

Idé och form: Carina Ericsson i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i 

Jämtlands Län  
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SY EN KLACKMATTA 

Material  Juteväv eller annat kraftigt tyg till botten. 

 Klackar i ylletyg 11 *6 cm  144 stycken  

 Bomullstyg till kantning av bottentyget , 

 4 cm breda och 2,5 m långa remsor. 

 Ylletyg eller broderi till mittentyget  25 x 20 cm 

 Lin och ullgarner i olika färger att brodera med. 

 Sytråd 

 Skinndekoren, som är vacker men inte nödvändig, kan göras 

 av olika sorters skinn- kanske rent av en gammal päls. 

Redskap  Broderinål samt ev symaskin till montering. 

INSTRUKTIONER 

Klipp till bottentyget 

73 cm x 61 cm och 

bandkanta det. 

Klipp alla klackar, 

144 stycken.  

Se mall på sista sidan. 

 

Till den yttersta 

raden, rad 1, behövs 

36 klackar. 

Till rad 2: 32 klackar.  

Till rad 3: 28 klackar.  

Till rad 4: 24 klackar. 

Till rad 5: 10 klackar 

(endast kortsidorna).  

Till rad 6:  14 klackar. 

 

 

 

 

Klackarna sys på bottentyget utifrån och in mot mitten. Börja med yttersta raden, 

rad 1, med att lägga en klack i varje hörn. Fyll sedan på runt om. Första radens 

klackar placeras 4 cm utanför kanten på bottentyget. Fortsätt med rad 2, klackarna 

läggs så att de överlappar föregående rad med 6 cm . Fyll sedan på med alla rader, 

rad 5 har klackar bara på kortsidorna. 
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När klackarna ligger där du vill ha dem är det dags att välja färg på langettsömmen 

som kantar klackarna. Sy langett runt klackarna, den raka kortsidan behöver inte 

sys. Sy också det broderi du vill dekorera klackarna med. Lägg tillbaka klacken på 

bottentyget och nåla fast den. 

 

När alla klackar är langetterade, dekorerade och fastnålade sys de fast med 

maskinsöm. Börja med rad 1, sy fast klackarna med en pressarfotsbredd från 

kortändans raka kant.  

 

 

 

Rad 2 sys fast 5,5 cm från klackens rundade kant. Denna söm ska dölja föregående 

rads sömsmåner. Fortsätt på samma sätt tills alla rader är fastsydda. 

 

 

 

 

 

Avsluta med att langettera fast mittentyget och eventuella pälsdekorationer. 
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KLACKMALL 

 

(11 x 6 cm) 

 

 

 

 

LANGETTSTYGN 

 

 


