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RETROBYXA – 10455 
NEwBoRN 0-9 M  

Sköna pösiga hängselbyxor med en touch av retro

SKAPA SJÄLV STILEN 
Innehåller syvägledning och mönsterark till EASY-modell 
samt extra mönsterdelar som du kan använda till att 

variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG
Vävda och stickade tyger i tunn och medel kvalitet

DU BEHÖVER: EASY-modell
Tyg - 140 cm bred x 50 / 55 / 60 / 65 cm
Knappar - 2 st
Resår - 1 cm bred x 50 cm till alla stl.
Ev. vliseline, om extra förstärkning önskas
ALTERNATIV TYGBREDD
Tyg - 110 cm bred x 70 / 75 / 80 / 85 cm

MÖNSTERDELAR
Tyg
1. FRAMSTYCKE/BAKSTYCKE & x 2
2. oK  & x 1
3. HÄNGSLESTYCKE & x 2
4. INFoDRING  & x 2

SÖMSMÅN
Benslut 2 cm
Alla andra sömsmåner 1 cm
Mönsterdelar markerat med blått kan förstärkas med 
vlieseline

RITNING AV MÖNSTER
Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.
Lägg mönsterpapper ovanpå och rita av.
Tillför därefter sömsmån. Klipp ut mönstret.
Nu är mönstret klart att läggas på tyget.

TILLKLIPPNING AV TYG
Vik tyget längs trådriktningen. Lägg mönsterdelarna så att 
trådriktningen på tyg och mönster passar ihop.
Nåla fast mönsterdelarna med knappnålar, så de inte flyttar 
sig när du klipper.
KoM IHÅG, var extra uppmärksam på korrekt placering om 
du använder tyg med mönster eller luggriktning, som 
exempelvis velour, där det är viktigt att mönsterdelarna är 
lagda åt samma håll. Klipp ut tyget.

TIPS TRYCKKNAPPAR
om du vill ha en snabb lösning kan du använda tryck-
knappar istället för riktiga knappar och knapphål. Sätt ev. två 
tryckknappar i varje hängsle så du får extra växutrymme.

SÖMNAD AV RETROBYXA
KoM IHÅG, sy alla sömmar med stretchsöm, om du har valt 
stickat tyg.
 
1.  overlocka/zickzacka alla sömsmåner på mönsterdelarna.
 Sy ihop mitt fram, räta mot räta. Sy ihop mitt bak, räta  
 mot räta. Pressa sömsmånerna mot sidorna och sy fast  
 dom med en dekorsöm från rätsidan 2 mm in.
 Sy den invändiga bensömmen, räta mot räta. Pressa isär
 sömsmånerna. Pressa infodringarna till ärmhålen längs  
 vikningslinjen, aviga mot aviga. Nåla och sy fast infodrin- 
 garna i varje ärmhål, räta mot räta. Klipp bort överskottet  
 av sömsmånerna. Pressa infodringarna mot avigsidan och  
 sy fast dom längs kanten 0,75 cm in.

2. Sy en rynktråd i främre byxans övre kant. Rynka kanten så  
 den passar till bredden av oket – kom ihåg att stanna 
 1 cm från okets kant i båda sidorna. Se foto.
 Nåla och sy oket på främre byxan, räta mot räta. Pressa  
 okets sömsmån mot avigsidan. Vik oket i vikningslinjen,  
 aviga mot aviga. Nåla och sy ihop varje sida av oket.
 Klipp en trekant av sömsmånerna i varje sida så inte  
 lagren blir så tjocka. Vänd ut rätsidan på oket. 
 Nåla och kantsticka fast det från rätsidan 2 mm in hela  
 vägen runt längs kanten av oket så du samtidigt syr fast  
 okets baksida.
 
3.  Nåla och sy fast det ena hängslestycket på bakre byxans  
 övre kant, räta mot räta. Pressa sömsmånen upp mot  
 hängslet. Pressa det andra hängslestyckets sömsmån mot  
 avigsidan. Lägg det ovanpå det andra hängslestycket som
  är fastsytt, räta mot räta. Nåla och sy fast det hela vägen  
 runt längs kanten. Vänd ut rätsidan på hängslestycket.
 Nåla och kansticka fast det från rätsidan 2 mm in hela  
 vägen runt. Sy knappar och knapphål. Vik och pressa  
 byxbenens sömsmåner 2 cm in mot avigan. Sy en tunnel
 för resåren 1,5 cm in – lämna en öppning för att dra  
 resåren  igenom. Klipp två bitar 19/20/21/22 cm resår till  
 bensluten. Dra resåren igenom tunnlarna. Sy ihop resåren.
 Sy igen tunnlarnas öppningar.


