ballongbyxa - 10301
Nyfödd 0 - 9 MDR
Supersöta ballongbyxor med mycket pöseffekt.
Enkelt snitt och god passform.
Sytt i dubbelt tyg med resår i benen.
SKAPA SJÄLV STILEN
Et spännande snitt, som sitter otroligt sött på barnen. Mjuka
och behagliga och enkla att göra. Ändra helt uttryck utifrån
val av tyg. Kan göras i enkelt eller dubbelt tyg och kan
varieras så de passar både flickor och pojkar...
På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan
använda för att variera din EASY-modell till din egen design.
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Sömnad av ballongbyxor
MATERIALFÖRSLAG
Modellen är lämplig för vävda tyger i tunn och medel
kvalitet. Kan också göras i stickat tyg, men får inte riktigt
samma resultat.
DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 70 / 80 / 90 / 100 cm
Muddväv - min. 45 cm bred x 25 cm till alla strl.
Resår - 5 mm bred
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.
MÖNSTER DELaR
Yttertyg			
Muddväv
1. frAMByxa/bakbyxa	  x 2 2. Midjelinning  x 1
OBS! Byxbenens nedre kant läggs mot vikning så
mönsterdelarna blir dubbla.
SÖMSMÅN
Alla sidor 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
manchester eller sammet, där det är viktigt att delarna ligger
åt samma håll.
Klipp ut.

1. Overlock/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
Klipp två delar av resåren på 19/20/21/22 cm.
Nåla fast dom jämnt fördelat på avigsidan av den inre
byxan längs markeringen av sylinjen.
Sy fast resåren med breda zickzackstygn - sträck medan
du syr.
2. Sy ihop den främre byxan mitt fram, räta mot räta, i den
ena änden. Sy ihop bakbyxan mitt bak, räta mot räta, i
den ena änden.
	Gör samma sak i den andra änden av byxan.
Pressa isär sömsmånerna.
Sy ihop den inre bensömmen hela vägen runt, räta mot
räta. Dra ut den inre byxan över den yttre byxan, längs
benslutens viklinje, så att du får byxan dubbel.
3. Sy ihop midjemudden mitt bak, räta mot räta.
Pressa isär sömmarna.
Vik mudden dubbel längs med viklinjen med rätsidan ut.
Nåla fast mudden jämnt fördelad längs med midjan på
byxan, räta mot räta.
Sy fast mudden - sträck medan du syr.
Vänd rätsidan/yttertyget utåt.
OBS! Det är resåren, som är fastsydd i innerbyxan, som ger
det mjuka pöset nertill på byxan så att du får ballongeffekten.
TIPs ENKEL påsömnad av mudd
Muddkanter är enklast att sy på och sträcka när mudden
placeras nederst på det du ska sy. Då kan du lättare fördela
extravidden jämnare.
IDÉ
Byxan är också söt ock inte så kraftig, om den sys i enkelt
tyg. Avsluta istället benkanterna med kantresår eller elastisk
snedremsa.
Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

