HAREMSBYXOR - 30303
KIDS 4 - 10 ÅR
Tuff och läcker haremsbyxa.
Superbehaglig passform.
Kan göras elegant...kan göras tuff...
SKAPA SJÄLV STILEN
Härlig byxa med mycket plats. Gör den lyxig i skinande tyg.
Tuff stil med coolt tryck eller sy barnens favoritbyxor
eller dress i sköna mjuka tyger. Är också riktigt fin i mönstrat
”Liberty” tyg...
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 tyger och stickade tyger i tunn
och medel kvalitet.
DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 120 / 135 / 150 / 165 cm
Muddväv - min. 30 cm höjd x 90 / 95 / 100 / 105 cm
Ev. midjeresår - till att sätta i midjemudden, om du vill vara säker
på att undvika att den blir slapp.
KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.
MÖNSTER DELaR
Tyg			
1. främre byxa	  x 1		
2. baKre byxa	  x 1		

Muddväv
3. midjemudd	  x 1
4. benmudd	  x 2

SÖMSMÅN
Alla sömsmån 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.
Klipp ut.
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SÖMNAD AV HAREMSBYXOR
Kom ihåg, sy fast alla muddelarna med stretchsöm.
Använd också stretcsöm till resten av byxan, om du syr i
stickade tyger.
1. Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna.
Sy ihop sidsömmarna, räta mot räta.
Sy ihop den invändiga bensömmen, räta mot räta.
Pressa isär sömsmånerna.
2. Sy ihop midjemudden mitt bak, räta mot räta.
Sy ihop benmuddarna var för sig, räta mot räta.
Pressa isär sömsmånerna.
Vik muddelarna längs deras vikningslinjer med rätsidan ut.
3. 	Nåla fast midjemudden jämnt fördelat längs byxans
linning, räta mot räta.
	Nåla fast benmuddarna jämnt fördelat på bensluten, räta
mot räta.
Sy fast muddelarna - sträck medan du syr.

TIPs UNDVIK SLAPP MIDJEMUDD
Sy en midjeresår i mudden så undviker du att mudden blir
slapp när den används. Klipp en resårbit som passar barnens
midjemått. Sy ihop den till en ring. Lägg resåren inuti den
sammanvikta midjemudden innan den sys fast på byxan.
Sticka fast resåren i sömmen mitt bak så att den håller sig på
plats.
IDÉ NY DESIGN HAREMSKJOL
Korta av byxbenen så de blir korta innan du syr på
benmudden. Då liknar modellen en kjol/byxkjol istället.
Korta av byxbenen så de blir riktigt korta innan du syr på
mudden.
Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk

designa dina egna barnkläder - helt enkel - steg för steg

