
Sadelöverdrag till cykel

Du behöver:
Tyg till sittdynan, ca 25*30 cm

Fleece eller annat mellanlägg, ca 
25*30 cm

Vaxduk, ca 25*30 cm

En tygremsa till sidorna. Det blir 
enklast att sy om tyget är lite mjukt 
och följsamt. ca 14*90 cm

Resårband, ca 40 cm

En mall av formen på din cykelsadel.

Det �nns olika typer av sadelöverdrag - sådana som förhindrar att sadeln blir blöt när 
du inte använder cykeln och sådna som förhindrar att rumpan blir blöt när du cyklar. 

Detta är av den andra typen - alltså är fuktspärren vänd inåt, mot den förmodat blöta 
sadeln. Beskrivningen kan enkelt göras om till den andra typen. 

På de sista sidorna �nns de mallar jag gjort för våra cyklar. Använd dem om de funkar för dig, 
rita annars egna.



Rita av din mall på tyget som ska 
vara överst. 

Jag har ritat med skräddarkrita så 
det syns tyvärr lite otydligt i fotot. 

Egentligen går det att rita med vad 
som helst - linjen kommer inte att 
synas när överdraget är klart.

Steg 1 - Rita av mallen på tyget

Jag börjar med att quilta ihop 
övertyget med �eecebiten.

Dels tänker jag att det ger en trevlig 
stadga men framför allt tycker jag 
det är kul att quilta.

Observera att jag INTE quiltar i 
vaxduken. Då skulle det nog bli hål i 
den som kan släppa in vatten.

Om du inte gillar att quilta går det 
säkert att hoppa över. 

Steg 2 - Quilta om du vill

Lägg ihop alla lager till sitsen - tyg, 
�eece och vaxduk. Vaxduken ska 
vara underst med den plastiga sidan 
vänd nedåt. 

Jag nålar bara i ytterkanterna för att 
inte göra hål i vazduken i onödan.

Sy med en smal zigzag i den linje du 
ritade så att alla lagren fästs ihop. 
Jag använde stygnlängd 3, bredd 2.

Klipp sedan ut din form några mm 
utanför zigzagen.

Steg 3 - Sy ihop alla lager till sitsen. Klipp sedan ut formen



Mät runt delen till sitsen vilken 
omkrets den har. Klipp remsan 
minst 5 cm längre. Jag gör så här för 
att inte riskera att det saknas en bit 
på slutet. 

Som bredd på remsan tycker jag 14 
cm är lagom . 

Det inkluderar 1 cm sömsmån mot 
sitsen och ca 3 cm kanal för resåren.

Sy sedan kanalen men sy inte hela 
vägen. Börja och sluta ca 10 cm från 
kanten. Den sista biten sys efter att 
remsan klippts ner och sytts ihop.

Det är bra att zigzaga andra långsi-
dan.

Steg 4 - Remsan till kanten

Här slutar 
min kanal

Sy fast remsan runt nästan hela 
kanten - lämna ungefär 5 centime-
ter där du inte syr fast den och låt 
ungefär 5 cm marginal vara osytt. 
Jag gör den öppningen längs den 
raka bakkanten.

Här har jag börjat sätta samman. 
Klämman högst upp till höger visar 
var jag tänker börja sy.

Jag bryr mig inte om klämmor hela 
vägen. Det går bra att sy långsamt 
och peta remsan på plats efter 
hand.

Steg 5 - Sy fast remsan

Så här blir det. Remsan fastsydd  
runtom med en öppning på ca 5 cm 
och överlapp på bägge sidor.

Fastsydd remsa

När jag syr lägger jag arbetet i symaskinen så som det ligger på bilden, alltså med 
vaxduken underst och remsan överst.



Nu är det tre korta sömmar kvar att 
sy:

1. Klipp ner remsan så den blir 
lagom lång och sy ihop den. Det är 
lite knöligt och trångt, men det går.

2. Sy ihop den lilla öppningen mot 
sitsen.

3. Vik ner och sy det sista av kanal-
en. Lämna en öppning på ca 5 mm 
för att kunna trä in gummibandet.

Steg 6 - Sy ihop remsan och laga ”hålen”

Gummibandet ska vara ungefär 
hälften så långt som tygremsan är 
så sitter det tajt och bra.

Steg 7 - Trä i gummibandet

1

2

3



24,5 cm

12,5 cm

Proportioner

Kort, bred sadel

Omkrets ca 80 cm
Remsans längd minst 

85 cm



Längre bred sadel

27 cm

Proportioner

Omkrets ca 85 cm
Remsans längd minst 

90 cm

11,2 cm


