
Börja med att rita av mönstret i den
storleken ni vill ha. Detta är storlek 92
och eftersom fram och bakstycke är
samma så har jag ritat dit fickan på
mönstret.

För att inte göra det så himla
rörigt med så många streck så
slutar fickans streck i samband
med att själva sidan på byxan
börjar. Man ska dock fortsätta dra
strecket till den storleken man ska
ha så som jag har visat på bilden
här. 



När man har klippt ut mönstret (jag
ritar alltid dit sömsmån på själva
mönstret det är därför det är så
många streck på bilden) viker man
tyget och lägger mönstret mot den
vikta kanten så att det bara blir en
bit. Detta gör man 2 gånger för att
få en fram och en baksida. 

Obs! 
Vuxenmönstret har fram och
bakstycke.

När man har skurit ut alla delar ska man ha framsida, 
baksida, 2 fickor, 1 midjemudd, 2 benmuddar, kantband och
fyrkanterna som ska vara till snörningen. 



Jag börjar alltid med att
kanta fickorna. 

Efteråt lägger jag
fickorna på byxorna
och jag limmar dit dem
med tyglim, sjävklart
kan man t.ex. nåla
istället. Jag syr med
cover så jag syr från
avigan, syr man med
vanlig maskin kan det vara bra att göra någon sorts 
markering för att kunna sy från rätan. 

Då ska det se ut såhär när det är färdigt. 



När fickorna är klara så lägger jag fram och bakstycke räta 
mot räta och syr ihop sidorna och grensömmen. 

När det är gjort så lägger jag undan själva byxorna ett litet 
tag och börjar med midjemudden. 

Jag lägger ut hela så som jag har gjort på bilden och mäter 
ut vart mitten är och gör en markering. Efteråt viker jag den
dubbel på höjden. 



Nu ligger den
dubbelvikt och då
limmar jag dit
fyrkanterna så att de
hamnar i mitten av
mudden och att de
hamnar lika långt från
markeringen jag
gjorde tidigare. Man kan stryka fast dem med vlieseline om 
man inte vill limma. Det viktiga är att de får någon sorts 
stöd när man ska sy fast dem. 

Syr runt sidorna
och gör ett kryss
i mitten därefter
klipper jag ett
litet hål mitt i
krysset för att
sätta dit
öljetterna. 

När man sätter dit
öljetterna kan det
vara bra att ha någon
sorts förstärkning
antingen om man
har använt vlieseline
eller att man sätter
en liten bit vävt tyg på insidan av mudden när man sätter dit
dem. 



När öljetterna är klara
så syr jag ihop mudden
som jag visar på
bilden. 

När jag har vikt
mudden igen ska det se
ut såhär. Nu gör jag en
markering mitt fram
och mitt bak på
byxorna för att
mudden ska hamna
rätt. Sömmen bak på
mudden ska vara mitt
bak på byxorna så att
snörningen hamnar mitt fram. Jag brukar börja med att sy 
ihop framsidan på denna mudden så att det inte ska dra sig 
åt något håll när jag muddar resten. 

Såhär ska det se ut när det är klart. 



Nu är det bara att trä i valfritt snöre i midjan. Jag brukar 
göra en smal remsa av jersey och dra i den så att den rullar 
sig. På så sätt kan man få samma färg på snörningen som 
man har på t.ex. mudden eller annat. 

Nu är byxorna färdiga :)


