
Begynn med å tegne av mønsteret i den
størrelsen du vil ha. Dette er størrelse
92 og siden fram og bakstykke er
samme så har jeg tegnet ut hullet for
lomma direkte på mønsteret. 

For at det ikke skal bli alt for
rotete med så mange strek overalt
så slutter lommas strek der buksen
begynner men man skal (som jeg
viser på bilde) fortsette med
streken til man kommer til
sidesømmen på buksestørrelsen
man skal sy. 



Når man har klippt ut mønsteret
(jeg tegner alltid ut sømrom på
mønsteret for å ikke glemme det så
det er derfor det er så mange streker
på bilde) så bretter man stoffet
dobbelt og legger mønsteret mot
brett som på bilde. Dette gjør man 2
ggr for å få fram og bakstykke. 

NB!
Voksenmønsteret har forskjellig
fram og bakstykke.

Når man har skjært/klippt ut alle deler skal man ha 
framside, bakside, 2 lommer, 1 midjeribb, 2 beinribber, 
kantband og firkantene som man syr på ribben (for 
maljene). 



Jeg begynner alltid med
å kante lommene.

Etterpå legger jeg lommene på innsiden av framstykket og 
limer dit det med stofflim (man kan så klart nåle eller annet 
om man heller vil det).
Jeg syr med cover så
jeg syr fra innsiden men
har man vanlig maskin
så kan man bare gjøre
en markering framme
der man skal sy istede. 

Det skal se slik ut når det er ferdig. 



Når lommene er ferdige så legger jeg fram og bakstykke 
rett mot rett og syr sammen sidene og mellom beina. 

Når det er gjort så legger jeg unna selve buksa en stund og 
begynner med ribben.  

Jeg legger ut hele slik som jeg har gjort på bilde og måler ut
hvor mitten er og lager en markering. Etterpå bretter jeg 
den dobbelt på høyden.  



Nå ligger den dobbelt
og da kan man lime 
på firkantene eller
stryke dit de med
vlieseline. Legger de
mitt på ribben og like
langt fra
mittmarkeringen
som jeg laget i
forrige steget. 

Sy rundt sidene
og lag et kryss i
mitten. Etter det
lager man et litet
hull mitt i krysset
for å sette maljene i.

Når man setter fast
maljene kan det
være bra å ha noe
forsterkelse. Man
kan bruke vlieseline
når man syr dit de
eller så kan man ta en
liten bit fast stoff og
sette mellom stoffet og
maljen. 
Når maljene er klare syr
jeg sammen ribben slik
som jeg viser på bilde. 



Når jeg har brettet ribben skal det se ut slik. Nå lager jeg en 
markering mitt fram og mitt bak på buksa og sømmen på 
ribben skal sitte mitt
bak på buksa slik at
maljene havner mitt
fram. Jeg bruker å
begynne med å sy mitt
fram slik at det ikke
skal kunne dra seg litt
for mye en vei når jeg
drar i ribben rundt hele. 

Slik skal det se ut når det er ferdig. 

Nå er det bare å tre i valgfri snor i
midjen. Jeg bruker å ta en tynn
remse jersey og dra i den slik at den
ruller seg. Da kan man få samme farge
som man har på f.eks. Ribben :) 



Nå er buksene ferdig :) 


