
HÄNGSLEBYXA - 20350 
BABY ½ - 3 ÅR 

Klassisk byxdress i enkelt snitt.
Rymlig passform och söt siluett. Tuffa variationer till 
pojkarna...

SKAPA SJÄLV STILEN
Klassisk härlig hängslebyxa, som är härlig för barnen att 
tumla runt i. Fina variationer till både pojkar och flickor.
Lek med tyg, snitt, knappar, dekorationer och skapa ditt 
eget unika uttryck.
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
Fodertyg - 140 cm bred x 75 / 80 / 85 / 90 cm
Knappar - 2 st
Ev. vlieselin - om extra förstärkning behövs
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR
Yttertyg   Fodertyg
1. FrAMSTYCKE  x 2  1. FrAMSTYCKE  x 2
2. bAKSTYCKE  x 2  2. bAKSTYCKE  x 2
3. hängSLE  x 2

SÖMSMÅN
Benslut yttertyg 2,5 cm
Benslut fodertyg ingen sömsmån
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 
velour, där det är viktigt att mönsterdelarna ligger åt samma 
håll. Klipp ut.

hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

SÖMNAD AV HÄNGSLEBYxA
KOM IhÅg, att sy alla sömmar med stretchsöm, om du har 
valt ett stickat tyg.
 
1.  Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
 Sy ihop sömmen mitt fram, räta mot räta. Sy ihop mitt  
 bak, räta mot räta. Pressa sömsmånerna åt sidan och 
 kantsticka fast dem från rätsidan 2 mm in. 
 Sy sidsömmarna och den invändiga bensömmen, räta  
 mot räta. Pressa isär sömsmånerna.
 Sy ihop foderdelarna mitt fram, mitt bak, sidsömmarna  
 och den invändiga bensömmen. 
 Pressa isär sömsmånerna.
 
2. Vik och pressa hängslena längs vikningslinjen, räta mot  
 räta. Sy ihop längs sidan och i den ena änden - låt den  
 andra änden vara öppen för att vända hängslet igenom.
 Vänd hängslena och pressa dom fina.
 Kantsticka dom 2 mm in. 

3.  Placera ut hängslena och sy ihop foderdelarna och
  byxdelarna i övre kanten, räta mot räta. 
 Vänd ut rätsidan och pressa kanten fin - klipp ev. jack i  
 ärmöppningens sömsmån och det är nödvändigt.
 Kantsticka hela övre kanten 2 mm in.
 Vik och pressa byxbenens dubbla uppvik först 1cm och  
 därefter 1,5 cm mot avigan så att uppviken viker sig runt  
 fodrets nedre kant. Sy fast uppviken.
 Sy knapphål och sätt fast knappar. 

TIPS VäxnIngSTILLägg
gör dubbel uppsättning av knappar på hängslena så kan 
kroppslängden på byxorna kan justeras. 
 
IDÉ DETALJ - TUFF LOOK
Få en tuffare look genom att välja hängslespännen och 
jeansknappar istället för vanliga knappar och knapphål.
KOM IhÅg, att förlänga hängslena så att de passar till 
hängslespännena. 
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