
BYXDRESS - 20400 
BABY ½ - 3 ÅR 

Skön byxdress i enkelt snitt.
Rymlig och god passform.
Spännande möjligheter för variationer...

SKAPA SJÄLV STILEN 
Enkelt när enkelt är som bäst. Fint uttryck och riktigt behaglig 
passform. Varieras enkelt allt efter val av tyg.
Är också härlig under de kalla månaderna, om man gör den i 
mjuk babyvelour...
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 och stickade tyger i tunn och 
medel kvalitet.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 75 / 80 / 85 / 90 cm
Resår - 5 mm
Dekorationsband - till axelband/knytband
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
1. bYxdrESS  x 1

SÖMSMÅN
Fållkanter 2,5 cm
Alla andra kanter 1 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 
sammet eller velour, vackraste färgnyansen fås när luggrikt-
ningen är vänd uppåt. 
Var extra uppmärksam på ev. motivriktning vid användning 
av mönstrat tyg.  
Klipp ut.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

SÖMNAD AV ByXDRESS
Om du valt att sy byxdressen i stickat tyg, måste du komma 
ihåg att sy alla sömmar med stretchsöm.
 
1.  Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
 Klipp två delar resår på 48/50/52/54 cm.
 Nåla den ena jämnt fördelat på avigsidan längs markering  
 av sylinjen. Sy fast resåren med en söm - sträck medan du
 syr. Sy ihop mitt bak, räta mot räta. Sy ihop den invändiga  
 bensömmen, räta mot räta. Pressa isär sömsmånerna. 

2. Vik och pressa det övre fålltilläggets kant 2,5 cm mot  
 avigan. Placera knytbanden i den övre kanten - se steg för  
 steg foton. Nåla fast dom i den övre kantens första kanal-
 stickning 2 cm ner. KOM IHÅG, lämna en öppning för att  
 kunna dra igenom resåren. dra ut knytbanden från  
 dressen och sy den andra kanal stickningen 1 cm från den  
 övre kanten, så banden nu blir fastsydda på två ställen.
 dra igenom den andra resåren genom den övre kantens  
 kanal. Sy ihop resåren. Sy igen kanalöppningen.

3.  Klipp två bitar resår på 21/22/23/24 cm till benslut.  
 Vik och pressa byxbenens fålltillägg 2,5 cm mot avigan.
 Sy den första kanalstickningen 2 cm in - lämna en 
 öppning för att kunna dra igenom resåren.
 Sy den andra kanalstickningen 1 cm in. 
 dra resåren genom kanalen. Sy ihop resåren.
 Sy igen kanalöppningen.

TIPS UNdVIK SPrUCKNA bYxOr
Förstärk den invändiga bensömmen. Sy en kort extra söm
2 mm längre in parallellt med den invändiga bensömmen 
från grenen ner i byxbenet. börja och sluta ca. 5 -10 cm från 
grenen och låt stickningen gå ut i bensömmen. 

IDÉ ELEGANtA KNYtbANd
En vacker detalj är att göra knytbanden i samma tyg som 
byxdressens. Gärna som fina roleauband, alltså smala 
vändsydda knytband. 
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