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Sy kapell själv
– dumsnålt eller smart?

Projektet
i korthet
Svårighetsgrad

Medel

I vintras köpte jag och min man en Terhi 520 för 24 000 kr. Ett kanonpris tyckte vi. Dynorna och kapellet var emellertid helt slut. Dynor hade jag sytt förut, men att sy ett kapell var en helt annan sak.

Tidsåtgång

35 timmar
Pris

3 300 kr

Text och foto Linda Linnskog Rudh

 I

den här artikeln visar jag hur
jag efter en hel del trassel,
sena kvällar och ömmande
fingrar lyckades sy ett helt okej
kapell. Det tog ganska precis 35
timmar.
Vid mina efterforskningar på
nätet fastnade jag för företaget
Frewi i Södertälje, som har bra
priser på material och ger ama-

törkapellmakaren finfin information och hjälp via hemsidan.
Företaget säljer dessutom kapellväven Nautex, som är snarlik de mer kända märkena Sunbrella och Markilux. Nautex har
både samma vikt och hartsbelagda yta som sina konkurrenter, men kostar 30 procent mindre.
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Själv har jag en 15 år gammal
Husqvarna Classica 95. När jag
hade köpt kapellmaterialet testade jag vad den gick för. Symaskinsnålen ska vara en jeansnål
med grovleken 100 eller 110.
Min maskin klarade av att sy
genom både två och tre lager kapellväv. Men när det kom till
ännu fler lager och att sy i föns-

terplast strejkade den genom att
tugga hysteriskt på samma ställe
och producera enorma trasselbollar. Jag fick helt enkelt hyra
en maskin. Jag hittade en butik
som hyrde ut en gammal Husqvarna 2000. Enligt deras utsago
var maskinen väldigt stark och
skulle klara det mesta.
Den var helt klart mycket mer
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En solig 6:e maj, efter 35 långa arbetstimmar, var kapellet äntligen färdigt.
Det har sina skönhetsfläckar, men funkar finfint.

Maken Christer, barnen Maja och Oscar
och jag själv vid vår
första tur i nya båten
med nya kapellet.

En nöjd familj som ser fram emot en härlig båtsäsong. Nu slipper Oscar, tre
år, fråga mig varje kväll vid läggdags: ”Mamma, ska du gå och sy kapellet
nu?”.

Materialåtgång

kraftfull än min egen maskin,
men sömkvaliteten lämnade en
del övrigt att önska när jag bland
annat sydde i fönsterplasten. Det
blev lite bubbligt och fult och jag
kunde inte ställa in stygnlängden på mer än 3 mm. Tipset från
Frewi var 4 mm. Men när jag väl
har satt igång kändes det jobbigt
att börja leta efter en ny maskin.
Mitt tips är alltså att försöka hyra
en proffsmaskin.
Prisjämförelse
Mats Fredin på Frewi berättade att de tar mellan 11000 och
12000 kronor för att sy ett kapell

som vårt. I det ingår material,
ett besök vid båten då de tillverkar alla mallar och en provning
på plats.
Jag fick veta att det går att beställa en kapellmall från Finland
till Terhi 520. I de fall en mall
finns tar Frewi cirka 7000 kronor
för att sy ett kapell som vårt.
Gör-det-självaren köper materialet till kapellet för 2700 kronor hos Frewi. Tidsåtgången för
mig blev 35 timmar och kapellet
har sina skönhetsfel, men kommer att fungera bra.

Nautex Classic, 030 Light
Grey, 8 meter: 199 kr/m. Totalt: 1592 kr.
Kapellruta, superclear, 0,4
mm, 1 meter: 149 kr/m.
Totalt: 149 kr.
Dragkedja, ej delbar, vit, 4
meter: 39 kr/m. Totalt: 156
kr.
Löpare, vit, 6 st: 10 kr/st.
Totalt: 60 kr.
Ventilationskåpa, 2 st: 40
kr/st. Totalt: 80 kr.
Ventilationsnät, 2 st: 26
kr/st. Totalt: 52 kr.
Kapelltråd, ljusgrå, 3 st:
65 kr/st. Totalt: 195 kr.
Runda öljetter, 10 mm, set
med don. Totalt: 70 kr.
Kapelltape, 9 mm, 2 st: 55
kr/st. Totalt 110 kr.
Öljett med bricka, för
stansning, 12 st: 7 kr/st:
Totalt: 84 kr.
Flikbar öljett med
bakbricka, 24 st: 7 kr/st:
Totalt: 168 kr.
Total materialkostnad:
2716 kr.

Det var bara trasor kvar av
originalkapellet, men det var
skönt att ha en förlaga att titta på
under arbetets gång. Det gjorde
det även enklare att beräkna
materialåtgången.

Utöver materialkostnaden
tillkom följande:
Symaskinshyra: 250
kronor för en vecka.
Ett set symaskinsnålar: ca
40 kr.
Knappnålar med plasthuvud: ca 50 kr.
Byggplast: ca 200 kr för
en rulle på 12 m.
En vass tapetkniv,
inklusive blad: ca 50 kr.
Totalt: 590 kr.
Totalt för allt: 3306 kr.
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Förstärkningsremsor

1

Jag började med att malla av
förstärkningsremsorna som satt
på insidan längs hela nederkanten
på det gamla kapellet. Även om
kapellet har töjt sig och gått sönder
är avståndet mellan öljetterna
detsamma. Jag använde byggplast
och markerade ut var dragkedjor
och öljetthål skulle sitta.

2

Om du inte har ett kapell att
utgå från får du istället utgå från
kapellvreden på båten. Ta en remsa
byggplast och tryck igenom vreden
så att plastremsan sitter fast. Rita
därefter ut en jämn kant längs det
som ska bli kapellets nederkant.
Rita sedan en parallell linje cirka
8–9 cm ovanför. Märk ut på plastremsan var alla dragkedjor och
öljetthål ska sitta.

3

Rita ut samtliga förstärkningsremsor på kapellväven och ge 1 cm
sömsmån runtom innan du klipper
ut. Tips! Kapellvävens flossiga sida
är vävens rätsida och den raspigare
sidan är kapellets avigsida. Tänk
till så att du får samma sida utåt på
samtliga av dina förstärkningsremsor. Rita ut alla öljetthål, klipp även
ut dem ur väven.

4

Vik in sömsmånen och sy runtom
med långa stygn. Jag använde den
dubbelhäftande tejpen här för att
slippa nåla allt och det fungerade
bra.

Tak och bakstycke

1

2

Kapellvävens bredd (150 cm) blev lagom för mitt tak- och bakstycke. Jag
mätte avståndet från kapellvreden föröver och bak till vreden i aktern,
med kapellbågarna uppfällda i rätt läge. Det blev ca 240 cm. Jag la till 20
cm till innan jag klippte av stycket. Nu sydde jag klart takets framstycke
med förstärkningsremsa, kapellöljetter och allt, eftersom jag ville ha en
fast punkt att jobba mot. Säkerligen helt fel om man frågar en professionell kapellmakare.

3

Jag klippte upp hålen för öljetterna ordentligt. Det får inte bli för
mycket tyg kvar i dem, då blir de
svåra att använda.

4

Öljettens bakstycke ska sitta på insidan av kapellet. Märk med penna
var öljettens hullingar ska tryckas
igenom, stansa sedan ut små snitt
med en vass tapetkniv.
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Jag la tak/bakstycket med insidan uppåt. Därefter tejpade jag fast förstärkningsremsan längs tak/bakstyckets ena kortsida och var noga med
att det blev rakt. Sedan klippte jag tak/bakstycket så att det fick samma
form som förstärkningsremsan, men med 1 cm sömsmån. Den vek jag
in och fäste med hjälp av dubbelhäftande tejp och sydde därefter fast
förstärkningsremsan mot tak/bakstycket.

5

Öljetten trycks därefter på plats,
bakstycket läggs emot och sedan
hamrar man försiktigt ner de fyra
hullingarna så att öljetten stängs.

6

Nu knäppte jag fast den färdiga
”kapellfronten” i kapellvreden
på båten, spände upp väven över
bågarna och drog bak stycket till
kapellvreden i aktern. Här måste
man vara minst två personer, en
som spänner väven ordentligt och
en som ritar ut på väven var de
bakre kapellvreden sitter.
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7

Ta fram förstärkningsremsan för
bakstycket och passa in öljetthålen
mot markeringarna som du har ritat
för kapellvreden på tak/bakstycket.
Nåla eller tejpa fast förstärkningsremsan på insidan av tak/bakstycket.
Klipp tak/bakstycket så att det får
samma form som förstärkningsremsan, men med 1 cm sömsmån. Vik in
sömsmånen med hjälp av dubbelhäftande tejp och sy fast förstärkningsremsan mot tak/bakstycket.
Hamra dit öljetterna i bakstycket.

8

Nu är det en smal sak att avgöra
var kanalerna som kapellbågarna
ska löpa i ska sitta. Det är bara att
rita på när tak/bakstycket sitter
uppspänt på båten.

9
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10

Kanalerna ska sys fast på insidan
av taket och jag gjorde dem 10 cm
breda och 120 cm långa. De behöver inte fållas. En smart grej är att
klippa till två likadana remsor och
sy fast ovanpå varandra direkt. Då
trär du kapellbågen igenom den kanal som bildas mellan de två, vilket
gör att du får en extra förstärkning
upp mot taket.

På takets ovansida syr man dit
en fållad remsa, något bredare
än kanalerna för kapellbågen på
insidan. Denna sys dels dit som förstärkning men också för att dölja
de mindre snygga sömmar som
annars syns på takets ovansida.

Sidostycken

1

Nu kommer vi till det i mitt tycke
svåraste: sidostyckena. Jag hade
beräknat höjden för tajt när jag
räknade på materialet eftersom
jag inte hade tänkt på att kapellbågen sticker ut en bit och gör att
sidostycket måste ”draperas” runt
denna. Jag fick till det, men det var
precis på håret.

5

Det var med hjärtat i halsgropen
som jag satte dit kapellet igen. Om
det inte hade passat hjälpligt nu
hade jag nog gett upp. Ungefär här
började det kännas som om arbetet aldrig skulle ta slut. Men när jag
såg att sidostyckena faktiskt satt
helt okej fick jag lite extra energi.
Dragkedjorna i sidan sydde jag på
efter att ha sett att allt satt som
det skulle.

2

Jag nålade fast sidostyckena mot
tak/bakstycket med kraftiga nålar
med en ordentlig plastplupp – ett
måste om man inte ska förstöra
fingertopparna helt. Därefter sydde
jag fast de båda sidostyckena mot
tak/bakstycket.

6

Den sista utmaningen bestod i
att snörpa ihop sidostycket med
bakstycket på ett vettigt sätt. Det
var faktiskt enklare än jag hade
föreställt mig. Sidostycket draperades runt hörnet och nålades fast
mot bakstycket.

3

4

Sedan upp med kapellet på båten
igen, hämta förstärkningsremsorna
för sidostyckena och trycka dit dem
på kapellvreden. Nu var det ”bara”
att spänna ner sidostycket så hårt
man kunde mot förstärkningsremsan och nåla dem mot varandra.

7

Och så ner med kapellet igen,
klippa av sidostycket efter samma
form som förstärkningsremsan,
men med 1 cm sömsmån, fålla
in och sy fast förstärkningsremsan mot sidostycket. Jag skar
också rent alla öljetthål och slog dit
samtliga öljetter längs sidostycket.

8

Därefter nöp jag ihop det överflödiga tyget längst upp mot kapellbågen med nålar. När det sedan skulle
sys ihop fick jag ta bort nålarna och
vända det överflödiga tyget inåt
och sedan sy fast från insidan.

Sedan tryckte jag dit den lilla
förstärkningsremsan som sitter
längst ner i hörnet där sidostycket
möter bakstycket. Jag drog ner
tyget mot kapellvreden och stack
hål i väven med en vass tapetkniv
så att jag kunde trycka igenom
kapellvreden. Därefter nålade jag
ihop förstärkningsremsan med
sido/bakstycket, tog av kapellet
och gick in och sydde dit allt.
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Kapellruta

1

2

Jobbet med att tillverka rutor till vårt kapell var enkelt när det kom till
mallningen. Jag ritade bara av de gamla rutorna på en bit byggplast och
testade om de var rätt i storlek för den nya kapellsidan.

4

Jag mätte noga hur långt in rutan
skulle sitta från alla håll. Något jag
dock helt glömde var att spänna
upp kapellet på båten och kolla
så att kapellbågen inte hamnade
i rutan. På babords sida tittar lite
av kapellbågen fram i ena hörnet
av fönstret på vårt kapell. En irriterande liten miss som jag får leva
med.

3

Nåla fast byggplastfönstret mot
kapellväven exakt där fönstret ska
sitta, rita ut rutan med stor noggrannhet. Ta bort plasten och skär
sedan ut rutan ur kapellväven med
en vass tapetkniv. Använd metallinjal. Lägg därefter byggplastrutan
på fönsterplasten och rita ut rutan,
men lägg till ca 1,5 cm runtom så
att du har något att sy i.

5

Tejpa sedan med den dubbelhäftande tejpen runtom hålet för rutan på
kapellväven, tejpa inte på fönsterplasten, som jag först råkade göra. Måtta
därefter in fönsterplasten och tryck fast den mot väven.

Sy med raksöm runt hela rutan, bara någon millimeter in från plasten. Sy
sedan ytterligare en söm parallellt med den första, någon centimeter in, så
ser det arbetat och snyggt ut.

Dragkedjor

1

Mät exakt hur lång dragkedjan
ska vara och lägg till ytterligare 4
cm. Klipp av och för på den lösa
löparen på dragkedjan. Ta ett
gummerat neoprenmaterial och
klipp två remsor på ca 4X1 cm. Vik
dem runt dragkedjans båda ändar
och sy fast. Det här blir stoppet för
löparen.

2

Vänd på dragkedjan och sy fast en
dubbelvikt lapp på cirka 5X5 cm
över dragkedjans andra ände, för
att vara säker på att dragkedjan
inte delar på sig i änden.
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3

Mät sedan ut exakt var dragkedjan
ska sitta, dra två parallella streck
bredvid varandra med 14 mm avstånd. Du ”tar ur” för dagkedjan på
det här sättet, för att slippa på ett
veck längst upp. Klipp upp uttaget,
nåla fast dragkedjan och sy fast.
Jag tog hjälp av den dybbelhäftande tejpen för att allt skulle hålla
sig på plats.

4

Över varje dragkedja ska ett lock
sys fast, för att skydda dragkedjan,
så att den inte släpper igenom vatten. Locket består av en 10 cm bred
remsa som fållas så att den blir ca
8 cm bred. Den sys helt enkelt fast
ovanpå dragkedjan.
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Öljettflärpar

1

Se till att ganska tidigt tänka
igenom var du vill kunna fästa de
band som du ska knyta upp sidor,
baklucka och takstycke med. Jag
tillverkade ”öljettflärpar” med
hjälp av gummerat neoprenmaterial som jag stansade in öljetter i.

2

Öljettflärparna nålade jag fast
både på kanalerna för kapellbågarna på insidan och på förstärkningsremsorna på utsidan innan jag
sydde dit dem. Det går förstås att
sy dit flärparna i efterhand, men då
ser de inte lika snyggt insydda ut.
Knyt fast nylonsnören, förslagsvis i
öljettflärparna på utsidan.

Ventilation

1

Missar
man minns

2

Här delar jag med mig av mina missar och hoppas att de kan vara till
hjälp för andra som syr ett kapell för första gången.

Jag tog till för tajt med tyg. Ta mer än du tror att du behöver,
speciellt för sidopartierna, eftersom formen på sidan inte är helt
rak.
Först köpte jag bara en trådrulle på 300 m, det behövdes tre
stycken.

För att få in luft under kapellet är
det en god ide att sy in ett par ventilationsluckor. Jag köpte plastkåpor
som håller ut ventilationsluckan.
Jag la kåpan på väven, ritade längs
kåpans innerkanter på väven och
klippte ut ”triangeln”.

På ventilationsnätet ritade jag
istället ut kåpans ytterkanter och
klippte ut den triangeln. Sedan
nålade jag fast nätet på kapellets
utsida så att det täckte hålet i kapellväven och sydde fast runtom.

Sidofönstret på babords sida hamnade lite för långt bak, vilket
gör att kapellbågen skymtar fram i fönsterrutan.
Jag tog proffsen på orden när de sa att kapellet skulle sitta tajt.
Men det blev för tajt och vi fick kapa en centimeter på den bakersta kapellbågen för att kunna knäppa dit kapellet.
Jag borde ha sytt klart mer på varje stycke innan jag sydde
ihop allt. När man väl sytt fast ovandel, bakstycke och sidostycke är det MYCKET tyg att dra igenom symaskinen.

3

4

Plastkåporna till ventilationen gör att man inte kan rulla upp
sidorna utan att få en ordentlig bulle där de sitter. Inte mycket
att göra, men bra att veta om.
Jag blev tvungen att byta ut öljetterna på de ställen där locken
över dragkedjorna sitter. Jag hade missat att det ska sitta två öljetter, en i själva kapellet och en i locket ovanpå, i de kapellvred
som sitter vid dragkedjorna. Istället hade jag bankat dit samma
”bulliga” typ av öljett som på övriga ställen. Det gjorde det omöjligt att knäppa fast locket i vredet.

När nätet satt fast la jag på kåpan
och sydde fast även den.

Därefter draperade jag en bit
kapellväv lite löst över kåpan. Jag
fållade in nederkanten, nålade fast
och sydde dit det hela.

När du ska sätta fast kapellrutan, tejpa på kapellväven istället
för på kapellrutan. Dels är det lättare att passa in rutan, dels
kommer tejpen precis runt hålet för rutan och inte en bit in.
Köp extra kraftiga nålar med ordentliga plasthuvuden, det
gjorde inte jag till en början, och känseln i fingertopparna försvann ganska fort.
Köp silikonspray och spraya på symaskinsnålen och undertrådsrullen. Nålen kommer att löpa mycket lättare genom tyget.
Jag var så upptagen av att jobba på så jag glömde det rådet.
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