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Syguide til Pufærmer og andet puf. 
 
 
Denne guide er ikke en 
komplet guide, men en 
tillægsguide til andre 
syguider, fx en guide til en 
almindelig kofte, som man 
gerne vil sætte pufærmer 
på. 
Her i denne guide lægges 
der op til at man har syet 
koften hvor pufærmerne skal 
på. Så det er kun en guide til 
ærmerne, da koften syes 
efter en standart model. 
Derfor er det heller ikke en 
begynder guide, da den er 
skrevet til at man har 
kendskab og har prøvet at sy, en kofte og har prøvet at sy kiler i, ved hvordan man måler 
ud til ærme og at man ved hvad ret og vrang er(ellers find en almindelig kofte guide). 
 
Pufærmer er en god måde at gøre sit tøj mere pralende uden at der skal se dyrt ud i 
stoffet, og så er det jo heller ikke skade til at det får mænd til at se bredskuldret og 
muskuløse ud. Princippet i denne syguide kan hurtigt omformes til bukseben, slidser i 
trøjen eller i kjolen. Så når man lærer grundprincippet er det slet ikke så svært. 
 
Allerførst skal man bestemme sig for hvor mange udskæringer der skal være i ærmet, jeg 
synes selv at 8 er et passede antal til en normal størrelse ærme. Hvor store de præcis skal 
være er svært at sige da lille Oles 
ærmer jo ikke skal være lige så store 
som store Bents ærmer. Så 
nedenstående mål på tegningerne er 
kun vejledende. 
Så måler du fra skulder og dobbelt 
så langt ned af armen som du gerne 
vil have puffen til at gå. Fx fra 
skulder til albue, hvis den skal gå fra 
skulder til midt på overarmen (husk 2 
cm ekstra til sømrum) og der efter 
omkredsen som på et almindeligt 
ærme og ligger 8 cm til i sømrum. 
Dette 
klipper du ud som 2 rektangler (du 
skal jo have 2 ærmer) og deler hver i 
8 stykker i bredden.(eller dividere 
stykket med 8 i bredden og klipper det ud i 8 lag)  
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Så skal der klippes "appelsinbåde" ud, her skal du klippe 16 ud som nedenstående figur, 
husk størrelsen kun er vejledende og skal tilpasses ærmestørrelsen så hver appelsinbåd 
er 2-4 cm kortere. 
 
Så mangler du kun det nedre 
stykke af ærmet. Der måler 
man fra derfra hvor puffen 
skal gå til og til håndledet og 
rundt om armen på det 
bredeste punkt og ligger 2 cm 
til hvert mål og klipper det ud 
2 gange så du får 2 rektangler 
mere. 
 
Så zigzagger du alt stoffet 
rundt i kanten, da der ikke 
findes noget mere ærgerligt 
end et fedt kostume man 
bliver nød til at kassere fordi 
det trævler fra hinanden. 
 
Nu skal du tage 8 appelsinstykker og 8 overærmestykket fra til det første ærme, og af dem 
tager du et ærmestykke og et appelsinstykke og ligger ret mod ret, så ærmestykket følger 
appelsinstykket rundt i buen, så syningen stopper præcis midt i appelsinstykket, ca. en cm 

fra spidsen. Her er det 
klart en fordel at have arbejdet med kiler får, da det faktisk 
er samme princip. Bagefter tager man endnu et 
ærmestykke og syer på i den anden side så syningerne 
mødes i spidserne fra begge sider. 
Sådan forsætter man hele puffen rundt, hvor man til sidst 
syr, de sidste par cm, på ærmestykkerne sammen så 
ærmet bliver pænt.  
Nu bør du have, hvis du retvender stoffet, noget der mest 
af alt minder om en japansk lygte. 

 
Så syr du underærmet op i den ene ende, hvor efter du syr det sammen som et rør. Nu 
ligger du underærmet ind i overærmet så det ligger ret mod ret, og med folder i puffen så 
størrelsen passer til underærmet, hvorefter man syr ærmerne sammen i kanten. 
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Nu har du et helt ærme lige til at sy på koften eller 
hvad du nu vil bruge det til, når du syr det på koften 
gør du som du plejer med et almindeligt ærme, ret 
mod ret, og for at give en flottere puf kan man med 
fordel fordele eventuelle folder, der er nødvendige for 
at få ærmet til at passe i størrelse med ærmegabet, i 
toppen af ærmerne. Til slut finder du noget matchede 
bånd som du binder rundt om armen lige under 
puffen, for at holde den oppe, og så er man ellers 
klar. 
 
 
Her til sidst er der lidt ekstra ideer til puffet, hvis man bare laver nogle klip på en almindelig 
kofte kan der også syes appelsinstykker deri så der også kommer puf midt på koften, lave 
et kors eller en blomst ved at sætte dem i midt på koften i det ønskede mønster. 
Man kan også fylde sine skulder pufærmer med noget pladevat eller lign for at give en 
stivere puf, sy elastik i, i stedet for snor til at holde puffen oppe. 
Prøv dig frem, måske udvikler du en mode med pufærmer 
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