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LEGGINGS - 50330 
baSiC 0-10 ÅR  

Superenkla leggings som kan användas till allt.
God passform och härlig rörelsefrihet i detta enkla snitt.
Söta variationer till all världens mjuka byxor...
 
SKAPA SJÄLV STILEN 
Söta, mjuka, enkla leggings som är lätta att kombinera med 
övrigt i barnens garderob. använd dom under klänning som 
färgklick ifall du väljer tyg i starkare färger, eller sy dom i alla 
regnbågens färger med stjärnor och ränder, eller med ett 
sött tryck på. tillför några enkla detaljer, sy dekorationer eller 
revärer på, eller gör dom bara helt enkla med en muddkant 
eller en fin rynkad kant i bensluten...
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 stickade tyger i tunn och medel 
kvalitet.

DU BEHÖVER 
Tyg - 140 cm bred x 40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95 cm
Midjeresår - 2 cm bred till midjan
Tvillingnål
Alternativ tygbredd
Tyg - 110 cm bred x 40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95 cm

MÖNSTER DELAR
1. frambyXa/bakbyXa & X 2

SÖMSMÅN
Midja 2 cm
Benslut 2 cm
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 luggriktning som velour. 
var också uppmärksam på ev. motivriktning vid användning
av mönstrat tyg.
klipp ut.

SÖMNAD AV LEGGINGS
kom ihåg, att sy alla sömmar med stretchsöm.
 
1.  Sy ihop de främre benstyckena mitt fram, räta mot räta.
 Sy ihop de bakre benstyckena mitt bak, räta mot räta.
 Pressa sömsmånerna fina.
   
2. vik och pressa byxbenens sömsmåner 2 cm mot avigan  
 och sticka fast dom 1,5 cm in - använd ev. en tvillingnål  
 och sy från rätsidan.
 Sy ihop den invändiga bensömmen, räta mot räta - nåla  
 ev. fast vid grenen så att mitt fram och mitt bak passar  
 ihop. Pressa sömsmånen fin.
 vid varje benslut sys ev. en liten stickning för att hålla  
 sömsmånen på plats.
 
3.  klipp en resår på 32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54  
 cm. Stäm gärna av mot barnets midjemått.
 lägg ihop resårens ändar mot varandra och sy ihop dom  
 så att resåren bildar en ring. nåla och zickzacka fast  
 resåren längs avigsidan av midjekanten - sträck medan 
 du syr.  vik resåren och midjans sömsmån mot avigan  
 och sy fast dom mot rätsidan 1,5 cm in - sträck medan du  
 syr, använd ev. en tvillingnål och sy från rätsidan.

TIPS benavSlUtning

i de större storlekarna är byxbenets omkrets så stor, att du 
kan vänta med att sy uppviket nertill till sist.

IDÉ fin rynkeffekt
Sy själv en fin rynkeffekt. använd en smal resår på 5mm, klipp 
den lite kortare än det du önskar rynka. nåla fast varje ände 
i start- och slutpunkten på avigsidan. Ställ in symaskinen på 
korta stygn. Sy fast resåren med en stickning i mitten längs 
med hela resårens längd - sträck medan du syr.

hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk


