
pösbyxa - 20300 
baby ½ - 3 ÅR 

Söta, enkla och klassiska byxor för både flickor och 
pojkar. 
Bra passform och stor rörelsefrihet i detta populära snitt.
Uttrycket ändras enkelt vid val av andra material...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Tillför en enkel detalj, sätt på fickor, hitta ett fint strykmärke 
till dekoration eller sy ett kul band på sidsömmen. Gör fusk-
gylf, spetskanter eller sätt mudd i midjan och bensluten så 
det blir de mjukaste och mest bekväma byxor. Eller sy dem 
bara helt enkelt i EASY-modellen, utan annat än att välja tyg 
tryckt med motiv av barnens favoritdjur...
På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan 
använda för att variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG
Modellen är lämplig för vävda tyger i tunn och medel 
kvalitet.

DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 60 / 65 / 70 / 75 cm
Resår - 5 mm bred
Midjeresår - 1,5 cm bred
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
1. frAMbYxA  x 2
2. bAKbYxA  x 2

SÖMSMÅN
sidsömmarna 1 cm
Midja 2,5 cm
benslut 2 cm

AVRITNING AV MÖNSTER
Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.
Placera mönsterpapper ovanpå och rita av.
Lägg sedan till sömsmån.
Klipp ut mönstret.
Nu är mönstret färdigt att läggas ut på tyget.

TILLKLIPPNING AV TyG
Vik tyget längs trådriktningen.
Lägg mönsterdelarna så att trådraken på tyg och mönster 
stämmer med varandra. Sätt fast mönsterdelarna med nålar 
så att allt inte rör sig när du klipper.
KOM IHÅG, var extra uppmärksam på rätt placering, om du 
använder tyg med mönster eller tyger med lugg, exempelvis 
manchester eller sammet, där det är viktigt att delarna ligger 
åt samme håll.
Klipp ut.

SÖMNAD AV ByxOR
 
1.  Overlocka/zickzacka alla sömsmåner på mönsterdelarna.
     Sy ihop de främre byxbenen mitt fram, räta mot räta.
 Sy ihop de bakre byxbenen mitt bak, räta mot räta.  
 Pressa isär sömsmånerna.
 
2. Sy ihop de yttre sidsömmarna, räta mot råta.
 Sy ihop den inre bensömmen, räta mot räta - nåla ev.  
 med nålar i grenen så att mitt bak och mitt fram
 kommer mot varandra.
 Pressa isär sömsmånerne.
 
3.  Vik och pressa midje- och bentilläggen, midje 2,5 cm /  
 byxbenet 2 cm.
 Sy fast tilläggen, 2 cm nedanför midjan / 1,5 cm
 ovanför benslutet - lämna en öppning för att kunna dra  
 igenom resåren.
 Klipp två delar på 21/22/23/24 cm av den smala resåren  
 till benavslutning och en midjeresår på 42/44/46/48 cm.
     Pröva gärna på barnet så du vet att det passer.
 Dra igenom resåren i dragskon.
 Sy ihop resåren.
     Sy ihop öppningen till dragskon.

TIPS UNDVIK ATT MIDJErESÅrEN rULLAr
Sy fast midjeresåren i sidsömmarna när reåren är på plats - då 
rullar resåren inte.
 
IDÉ
Sy en liten etikett / band i sömmen mitt bak så du enkelt kan 
se vad som är fram och bak på byxan när barnet ska klä på 
sig.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk
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