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Tutorial everyday cozy pants 

Sy ihop plagget:
Börja med att rita av den storleken du ska sy. Eftersom många använder olika mycket 
sömsmån så har jag valt att inte ha sömsmån inkluderat. Sömnsmån läggs till där 2 
stcken sys ihop, lägg inte till sömnsmån där du kantar. Sömsmånen beräknar du på hur 
mycket som försvinner när du syr ihop två sömmar och det kan vara olika vad man 
gillar, jag själv brukar ligga på ca 0,6cm eftersom jag overlockar ihop de flesta 
sömmarna med en söm som är 0,5cm bred. 

Denna tutorial är gjord i olika steg därför är det olika tyg i beskrivningen. Byxdelarna 

är av vuxen stl men du gör på samma sätt till båda. I denna tutorialen visar vi 2 olika 
sätt att sy fickorna. Börjar med en påsydd ficka. 

Börja med att skära ut alla delar du behöver till det alternativet du har valt. 

Det ska va 2 framstycken, 2 bakstycken, midjemudd och eventuella fickor och benmudd. 

Kanta ficköppningarna. 
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Så här ser de ut när de är kantade. Lägg dit fickorna. 

Jag limmar dit mina fickor för att de ska ligga still.
Sy fast ficka med dekorsöm. Dekorsöm använder jag eftersom den blir likadan på båda 
sidorna och jag då kan sy på avigsidan och hålla mig vid fickans kant.  

Nu sitter fickan fast. 
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Väljer du den andra modellen av ficka 
så ska mönsterdelarna för den se ut 
såhär. 

Börja med att sy fast ena delen 
räta mot räta på ficköppningen

Därefter syr du på den andra delen av 
fickpåsen räta mot räta mot första 
fickdelen. 

När det är gjort så ska fickan se ut såhär från 
båda sidorna. 

Då var den fickan också färdig och nu går vi vidare till hur man syr ihop byxorna. 



4 

Lägg fram och bakstycke på 
varandra och sy ihop 
yttersömmen och 
innerbensömmen räta mot räta. 
Gör det på båda benen. Var 
noggrann med att den eventuella 
fickan kommer med i 
sidosömmen.

Därefter vänder du ena benet mot 
rätan och har kvar det andra på avigan. 



5 

Nu lägger du ena benet inuti det andra benet så att de möts räta mot räta. Då kommer 
grensömmen se ut såhär och då syr du ihop hela grensömmen i ett stycke. När det är gjort så 
är det bara att gå vidare till mudden och eventuellt fållningen på shortsen. 

Såhär ska det se ut när det är färdigt. 
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Nu ska vi förbereda för att sätta öljetter i mudden. 

Vik mudden på mitten efter att du sytt ihop den. Klipp ut fyrkanter av mellanlägg. Och 

mät ut vart du ska placera öljetterna. 

Klipp även ut två bitar tyg som täcker mellanlägget och placera dessa på. 
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Stryk fast mellanlägget. 

Så här ser det ut när de sitter fast. 

Sy fast bitarna så här. 
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Vik ihop delen så här och klipp av en liten del av toppen. 

Inte större än så här. 

Sätt i löjetter. 
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Mät ut hur långt snöre som behöv och lägg in det i mudden. 

Nåla fast mudden räta mot räta. Om du syr capri eller byxor gör du likadant med 

benmuddarna. 

Sy fast mudden/muddarna. 
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 Så här ser det ut efter att det är ihop sytt. 

Klart! Ida Georgiou 
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