BYXA - 20302
Baby ½- 3 ÅR
Smal byxa i mycket enkelt snitt till flickor och pojkar.
Fin passform och god rörelsefrihet.
Härliga pojkvariationer och också sköna, tuffa
möjligheter till flickbyxorna...
SKAPA SJÄLV STILEN
Läckra, enkla, smala byxor, som kan göras både tuffa och
söta. Mixa det enkla med ett par goda detaljer och något
skönt tyg med läckert tryck eller glada ränder, och gör din
helt egna kollektion av barnens favoritbyxor. De passar lika
bra till både vävda som stickade tyger så möjligheterna är
många...
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 stickade tyger och vävda tyger i tunn
och medel kvalitet.
DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 60 / 65 / 70 / 75 cm
Resår - 2 cm bred till benslut
Midjeresår - 3 cm bred till midja
Alternativ tygbredd
Tyg - 110 cm bred x 60 / 65 / 70 / 75 cm
MÖNSTER DELAR
1. FRAMBYXA/BAKBYXA	

&x2

SÖMSMÅN
Midja 3 cm
Benslut 2 cm
Alla andra kanter 1cm
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.
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SÖMNAD AV BYXOR
KOM IHÄG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har valt
ett stickat tyg.
1. Sy ihop de främre byxbenen mitt fram, räta mot räta.
Sy ihop de bakre byxbenen mitt bak, räta mot räta.
	Overlocka/zickzacka sömsmånerna och pressa dom
fina.
2.	Klipp till två bitar på 18/19/20/21 cm resår till bensluten.
	Nåla fast och zickzacka/overlocka resårerna på benslutens
avigsida - sträck medan du syr. (Se steg för steg foto)
Sy den invändiga bensömmen, räta mot räta - nåla ev. vid
grenen så att mitt fram och mitt bak passar ihop.
	Overlocka/zickzacka sömsmånen och pressa fint.
	Vik byxbenens resår och sömsmån mot avigan och sy fast
dom från rätsidan 1,5 cm in - sträck medan du syr.
3. 	Klipp en resår på 40/42/44/46 cm. Stäm gärna av mot
barnets midja. Lägg midjeresårens ändar mot varandra
och sy ihop dom så att resåren bildar en ring.
	Nåla och zickzacka/overlocka fast resåren längs med
avigsidan av midjan - sträck medan du syr.
	Vik resåren och midjans sömsmån mod avigan och sy fast
den från rätsidan 2,5 cm in - sträck medan du syr.
Sticka fast midjeresåren i sömmen mitt fram och mitt bak
så stannar resåren på plats och rullar sig inte.
TIPs DEKORBAND I SIDOSÖMMEN
Om du önskar att göra en rolig dekorationseffekt genom att
markera sidosömmen med ett dekorationsband, så görs det
enklast om du syr fast dekorbandet innan du syr ihop byxan.
IDÉ PROFESSIONELL LOOK
Använd en tvillingnål när du syr fast midjeresåren och
benslutsresåren. Det ger en mer professionell look än vid
användning av en vanlig, enkel stickning.
Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

Sy selv - sødt, sjovt, sejt, romantisk, råt og godt børnetøj - helt enkelt trin for trin

