
Byxdress - 10450 
Nyfödd 0 - 9 Mdr 

Skön och enkel byxdress med små fina detaljer.
Behagligt snitt och god passform.
Passar både flickor och pojkar...
 
SKAPA SJÄLV STILEN 
Härlig dress som sitter riktigt bra. Är enkel i uttrycket och kan 
lätt varieras med bara tygval. Lek med sköna ränder, tyger 
med tryck eller små mönstret a la liberty. Använd också lite 
tygrester till den fina och populära gosestjärnan med ljud av 
en bjällra... 
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 70 / 75 / 80 / 85 cm
resår - 5 mm bred
Knappar - 2 st
ev. vlieselin - om extra förstärkning behövs
ev. fyllning och bjällra - till ‘“gosestjärnan”
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
Yttertyg Fodertyg
1. övErdEL/frAM  x 1 1. övErdEL/frAM  x 1
2. övErdEL/BAK  x 1 2. övErdEL/BAK  x 1
3. frAMByxA  x 1 Gosestjärnan
4. BAKByxA  x 1 5. GoSEStjÄrNAN  x 2

SÖMSMÅN
Fållkanter 2 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 exstra uppmärksam på rätt placer-
ing, om du använder tyg med mönster eller lugg. Klipp ut.

TIPS UNdvIK Att Sy KNAPPHÅL
om du vill ha en fin och snabb knapplösning kan du använ-
da tryckknappar istället för vanliga knappar.

SÖMNAD AV BYXDRESS
 
1.  overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
 Sy fast överdelen på den bakre byxan, räta mot räta.
 Sy en rynktråd i främre byxans överdel och rynka den så
  den passar till överdelen. Sy därefter på överdelen på den
  främre byxan, räta mot räta. Pressa sömsmånen upp mot  
 överdelen. Lägg foderdelarna på byxdelarna och sy ihop  
 dom i överkanten från sida till sida. räta mot räta.
 vänd ut rätsidan och pressa kanten fin - klipp ev. jack i  
 ärmöppningens sömsrum om det behövs... 
 
2. vik fodret uppåt i sidan och sy ihop fodrets och   
 byxdressens sidsömmar, räta mot räta. 
 Sy den invändiga bensömmen, räta mot räta. Pressa isär  
 sömsmånerna i sidsömmen och den invändiga bensöm 
 men. vänd rätsidan ut och pressa fodret på plats. 
 vik den övre skärningens sömsmån uppåt så det täcks
 av fodret. Sticka fast fodret från rätsidan 2 mm upp så  
 sömsmån och foder hålls på plats. Kantsticka hela övre  
 kanten 2 mm in. Sy knapphål och knappar. 
 
3.  vik och pressa byxbenens fålltillägg 2 cm mot avigan.
 Sy fast kanalerna 1,5 cm upp - lämna en öppning för att  
 kunna dra igenom resåren. Klipp två bitar av resåren på
 19/20/21/22 cm till bensluten. dra igenom resåren i  
 kanalerna. Sy ihop resåren. Sy ihop kanalernas öppningar. 

SÖMNAD AV GOSESTJÄRNAN
Blir jättesöt om du kombinerar två slags tyg - ex. mjuk velour 
och byxdressens tyg. KoM IHÅG, små barn bör alltid hållas 
under uppsyn vid lek med leksaker.

1.  Nåla ihop mönsterdelarna räta mot räta. Sy ihop delarna  
 längs kanten - lämna en öppning för att kunna stoppa i
  fyllningen. Klipp jack i sömsmånerna i böjarna och vänd  
 ut rätsidan. Pressa den fin.
 Lägg i bjällran och stoppningen och sy igen hålet med  
 små handstygn eller med en stickning med maskinen.
 Sy en dekorsöm längs stjärnans kant 0,5 cm in.
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