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BAGGYBYXA - 30304 
kids 4 - 10 ÅR

Roliga byxor med fickor, smala ben och baggyhäng.
Enkelt snitt och skön passform. Kan enkelt stylas med 
läckra detaljer till både flickor och pojkar...
 
SKAPA SJÄLV STILEN
roliga byxor med smal passform och baggyhäng. Mycket 
behagliga och snygga att se på. läckra, enkla fickdetaljer 
och massor av variationer så man kan göra härliga byxor 
till både flickor och pojkar. dekorera med stora strykmotiv, 
band i kontrastfärger eller sy dom i roligt tyg med tryck 
eller varför inte i romantisk stil med pastellfärger och 
volanger...

MATERIALFÖRSLAG
Modellen passar bra till vävda tyger med stretch och i 
stickade tyger i tunn och medel kvalitet.

DU BEHÖVER
Tyg - 140 cm bred x 75 / 85 / 95 / 100 cm
Muddtyg - min. 60 cm bred x 20 cm i alla storlekar
Knytband - 100 / 110 / 120 / 130 cm till midjan
Midjeresår - 4 cm bred x 52 / 54 / 56 / 58 cm
Alternativ tygbredd
Tyg - 110 cm bred x 95 / 105 / 115 / 125 cm

MÖNSTER DELAR
Tyg  Muddtyg
1. fräMre bYXben & X 2 7. benMUdd & X 2
2. bakre bYXben & X 2 
3. linning & X 1 
4. fiCkPÅse/a & X 2 
5. fiCkPÅse/b & X 2 
6. bakfiCka & X 2

SÖMSMÅN
Övre kant bakficka 2,5 cm
Alla andra sömsmåner 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 också uppmärksam på ev. mo-
tivriktning vid användning av mönstrat tyg. klipp ut.

SÖMMNAD AV BAGGyByXA
kOM ihÅg, sy alla sömmar med stretchsöm.
Overlocka/zickzacka alla sömsmåner allt eftersom.

 
1.  Pressa sömsmånerna mot avigan och sticka fast uppviken  
 2 cm in. Pressa bakfickornas sidor mot avigan. nåla och sy  
 fast bakfickorna på de bakre byxbenens markeringar.
 sy de främre fickpåsarna/a på de främre byxbenens 
 fickkanter, räta mot räta. Pressa fickpåsarna mot avigan  
 och kantsticka fickkanterna 0,5 cm in. nåla de bakre  
 fickpåsarna/b på de främre fickpåsarna, räta mot räta, och  
 sy ihop dom längs den böjda kanten.
   
2. sy ihop de främre byxbenen mitt fram, räta mot räta.
 sy ihop de bakre byxbenen mitt bak, räta mot räta.
 sy ihop sidsömmarna, räta mot räta - kom ihåg att 
 fickpåsarna sys med i sidosömmen. sy den ihop den  
 invändiga bensömme, räta mot räta - nåla ev. med nålar  
 vid grenen så att mitt fram och mitt bak passar ihop.
 sy ihop varje benmudd, räta mot räta. Vik benmuddarna  
 dubbelt längs med vikningslinjen med rätsidan ut.
 nåla benmuddarna jämnt fördelat längs med bensluten,  
 räta mot räta. sy fast benmuddarna - dra medan du syr.
 
3.  klipp en resår på 52/54/56/58 cm. stäm gärna av mot  
 barnets midja. Vid mitt fram i linningen sys två lodräta  
 knapphål till knytbandet. sy ihop linningen mitt bak -  
 kom ihåg att lämna en öppning för resåren. Vik linningen  
 längs vikningslinjen, aviga mot aviga. nåla och sy fast lin- 
 ningen mot byxans linning, räta mot räta. dra resåren  
 genom kanalen, lägg resårens ändar över varandra och sy  
 ihop. sy igen öppningen. dra knytbandet genom knapp-
 hålen och sticka fast knytbandet och resår i sömmen mitt  
 bak så att knytbandet inte kan dras ut och så att resåren  
 hålls på plats och inte vrider sig.
 
TIPS enkel bYXa
Om du önskar göra en superenkel byxa kan du sy byxorna 
utan sidofickor, bakfickor och knytbandet.
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