
Every day Cozy Pants
Enkla mjukisbyxor och shorts

Alternativ för ficka

Detta mönster är upphovsrättsskyddat av Made by Runi.  
Du får skriva ut kopior av PDF filen för eget privat bruk. Du får ej sälja, byta eller dela mönstret i någon form. 

Du får ej kopiera tryckt mönster, eller PDF filer för att dela med andra.  
Försäljning av färdiga produkter gjorda av mönstret är tillåtet i liten skala.
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Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och tygmänden är räknad för ett tyg med en bredd på 150 cm. Glöm 
inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. Förutom 
detta så tillkommer mudd och foder till ficka. 

Innan du börjar:
Läs igenom allt innan du startar ditt projekt.
Sömsmån ingår INTE, lägg till där två delar sys ihop.  
Jag lägger till en sömsmån på 6mm eftersom jag använder overlock med en söm som är 5mm bred.  
Stretchiga tyger t.ex. bomullsjersey är rekommenderat för detta mönster. 
Förtvätta allt tyg för att undvika krympning och eventuell avfärgning.
Mät testrutan på första sidan av mönstret för att kontrollera att det skrivits ut korrekt.
Den borde vara exakt 4x4 cm (eller 2x2”)

Använd den senaste versionen av Adobe Reader.

Du behöver:
Symaskin
Sax
Tråd
Synål lämplig för tyget du valt (i symaskinen)
Wonder clips eller nålar
Tyg
Måttband
Snöre för eventuell knytning 
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Tejpa ihop mönstret som illustrerat till höger.
Tips: Klipp bort övre och vänster kant på 
varje papper.
Matcha linjerna och trianglarna så det bildas 
en diamant mellan varje papper..
Klipp inte ut några mönsterdelar förrän hela 
mönstret är ihop satt.

När du ska skriva ut se till att skrivar  
inställningarna  “Actual size” och “Auto  
portrait/landscape” är i kryssade.
Filen kan skrivas ut på A4 eller Letter.

Det är möjligt att endast skriva ut vissa storlekar genom “lager” 
funktionen i acrobat.  
Tryck på “Lager” knappen.
Tryck bort de storlekar du inte vill skriva ut, behåll sista lagret i 
listan.
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Fler bilder på färdiga plagg läggs upp regelbundet på:

Instagram: @madebyruni (använd gärna #madebyruni när ni lägger upp sydda plagg efter mina 
mönster)

Facebook:  https://www.facebook.com/madebyruni/
  https://www.facebook.com/groups/madebyruni

Alla mina mönster finns att köpa på www.madebyruni.com och flera av de finns även som 
mönsterark om man tycker bättre om det än pdf.

Det finns fler tutorials på olika moment och alternativ till mina mönster på  
www.patternsbyruni.wordpress.com
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Every day Cozy Pants
Innan du klipper
Detta mönster innehåller flera olika alternativ. Det finns fyra olika längder;  2 hellånga byxor och 2 shorts. Man kan välja 

att sy med eller utan fickor, och dessa fickor kan sys som fastsydd fickpåse eller som klassisk byxficka. Benavsluten kan 

antingen fållas eller muddas. Man kan även lägga till dragsko i midjemudden, öljettlapparna kan sys i t ex tyg eller 

fuskläder.

I denna tutorial kommer jag visa hur man syr byxor med muddar i bensluten samt short som fållas. Jag kommer att sy 

dragsko i båda midjemuddarna och visar hur man använder öljettlappar av både tyg och galon/fuskläder. Jag kommer även 

att visa hur man syr de olika fickalternativen. 

OBS! Bilderna i denna tutorialen är från barnmodellen. 

Klipp ut delarna.
Delarna som det står mot vikt kant på ska läggas mot kanten på 
dubbelvikt tyg när det klipps ut. Detta gäller för t ex muddarna
Illustreras på bilden av mönsterdelen för midjemudden. 

Klipp ut delarna.
Övriga delar som t ex fickpåsarna ska klippas ut speglade. Detta kan 
man göra genom att lägga även dem på dubbelvikt tyg. Dessa behöver 
dock inte ligga mot en vikt kant. Illustreras på bilden av mönsterdelen 
för framstycket. Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy 
ihop med en söm. 

Delar
Bakstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Framstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 

Framstycke med ficköppning som ska kantas, dvs ficköppningen klippt 
utan sömnsmån.
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Delar
Benmudd x4 (vuxenmodellen har V-formade benmuddar)
Midjemudd x1
Fickpåse x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Öljettlappar x2 och öljetter
Snöre
Kantband

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
På dessa byxor ska jag sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantade 
ficköppningar. Första steget är att kanta fickans öppning. Kantar du 
manuellt så finns beskrivning på hur man gör på s.22-23.

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Så här ska det se ut när ficköppningarna är kantade.

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Nästa steg är att sy fast fickpåsarna. Jag syr fast fickpåsarna på båda 
framstyckena på samma sätt.

Tyget jag använde var ett provtryck så halva mina fickpåsar saknar 
tryck och är helvita, detta kommer dock inte synas på utsidan.
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Every day Cozy Pants

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Nåla fast fickpåsen så att fickpåsens kanter ligger i linje med 
framstyckets sida och övrekant. Fickpåsens räta ska nålas mot 
framstyckets aviga. Jag använder clips för att hålla fickpåsen på plats 
längs med ytterkanterna. Resten av fickpåsen håller jag på plats genom 
att använda ett icke-permanent, vattenlösligt, genomskinligt lim. Men 
det går lika bra att använda nålar.

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Jag kommer att sy fast fickpåsens rundade kant med en dekorsöm på 
min hushållsmaskin. Hushållsmaskiner brukar sy en snyggare söm om 
man syr från rätan så jag kommer att börja med att sy en 
tråckelsöm för att få en guide när jag syr fast fickpåsen rundade kant 
(markerade med röda prickar).

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Jag syr en tråckelsöm (raksöm med den längsta stygnlängden jag har) 
med en avvikande färg på undertråden längs med den rundade kanten  
på fickpåsen. Sy så nära kanten som möjligt. 
Viktigt att inte fästa tråden i början och slutet, låt det gärna vara lite 
några cm extra tråd i början och slutet så blir tråckelsömmen lätt att få 
bort.

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Så här ser det ut när jag sytt min tråckelsöm. Nu ska jag sy en stretchig 
dekorsöm längs med den rundade kanten för att fästa fickpåsen 
ordentligt. Man kan välja att sy fast fickpåsen med valfri elastisk söm, 
t ex sick-sack, tvillingsöm, coverstitchsöm.

Made by Runi ©2019
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Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
När jag syr fast fickspåsen så använder jag tråckeltråden som jag sydde 
tidigare som guide. Genom att hålla pressarfoten i kant med 
tråckelsömmen så vet jag vart fickpåsens kant är. Jag syr nära men inte 
på tråckelsömmen.
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Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Nu ska tråckelsömmen tas bort. Jag brukar klippa den i mitten 
(markerad av sprättaren på bilden) och sedan drar jag i de 
överhängande trådarna (markerat med rött) och då brukar jag få bort 
hela tråden.

Sy fickor med fastsydda fickpåsar och kantad öppning
Valfritt.
För att vara säker på att fickpåsen ligger helt still medan man syr ihop 
byxorna så kan man fästa den i sidokanten och upptill.
Jag använder en smal sick-sack och syr ute i sömnsmånen där jag har 
markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ska framstyckena se ut när fickorna är fastsydda.
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Every day Cozy Pants

Sy grensömmarna 
Lägg framstyckena räta mot räta, nåla ihop både främre grensömmen. 
Sy där jag har markerat med clips.

Sy grensömmarna 
Närbild

Sy grensömmarna 
Lägg även bakstyckena räta mot räta, nåla ihop både bakre 
grensömmen. Sy där jag har markerat med clips.

Både framstycken och bakstycken på bilden.

Ihopsytt
Så här ska det se ut när grensömmarna är sydda.

Made by Runi ©2019
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Ihopsytt
Nästa steg är att sy sidosömmarna och den inre bensömmen.
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Sy sidosömmarna och inre bensömmen 
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och nåla ihop 
sidosömmarna och den inre bensömmen. Var noga med att 
grensömmarna möts upp. Sy där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Nu är själva byxan ihopsydd. Bara muddarna kvar.

Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Valfritt
Jag har valt att göra en dragsko i midjemudden på dessa byxor. 
På denna variant använder jag lappar av galon/fuskläder, dessa 
behöver inte något mellanlägg utan kan sys fast som de är. Hur stora 
lappar man använder och vart man placerar dem är en smaksak. Mina 
är 5 x 5 cm stora. Jag har placerat dem mitt på midjemudden, 1.5 cm 
från muddens nederkant och det är 2 cm mellan lapparna.
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Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Jag använder raksöm för att sy fast mina lappar iom att de inte är 
stretchiga. Jag syr runt om och ett kryss genom varje lapp.

Sy fast öljettlappar av galon/fuskläder
Sätt en öljett mitt i varje lapp genom att följa tillverkarens 
instruktioner. Jag använder öljetter med 5 mm i diameter.

Sy ihop muddarna
På dessa byxor behövs tre muddar, en till varje ben och en till
byxlinningen. På vuxenmodellen är det V-formade muddar. Dessa 
sys på byxorna på samma sätt men man måste lägga de räta mot 
räta och sy ihop båda sidosömmarna istället för bara ena sidan. 

Sy ihop muddarna
Vik mudden dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop 
muddarna där jag har markerat med clips. På vuxenmodellen är det 
V-formade muddar. Dessa sys på byxorna på samma sätt men man 
måste lägga de räta mot räta och sy ihop båda sidosömmarna istäl-
let för bara ena sidan. 

Made by Runi ©2019
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Vik mudden 
Nu ska muddarna vikas så att sömmarna vi just sydde hamnar på 
insidan av de dubbelvikta muddarna. Vik mudden så att långsidorna 
av muddenremsan möts, dvs mudden ska vikas så att avigan ligger 
mot den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubforma mudd 
i dubbla lager muddväv men rätan utåt.
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Färdiga muddar
Nu är muddarna redo att sys fast på byxan. Jag har valt att lägga in mitt 
snöre till dragskon innan jag syr fast midjemudden, då jag tycker att 
det är lättare än att dra igenom snöret i efterhand.

Midjemudd 
Midjemudden är delad i 4 och markera för det med clips. Gör samma 
sak med byxans linning genom att sätta en clip i grensömmen fram 
och en i grensömmen bak och så i sidosömmarna.

Sy fast midjemudden
Lägg mudden inuti byxan så kanten hamnar räta mot räta mot 
kanten på byxans linning. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vid gjorde tidigare på midjemudden med de på byxan. 
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Every day Cozy Pants

Sy fast midjemudden
Sätt fast några extra clips/nålar för att få mudden jämnt fördelad. 
Sy fast mudden. När du syr fast den ska du sträcka i 
mudden men INTE byxan 

Sy fast benmuddarna
Sy fast benmuddarna på samma sätt som midjemudden.

Färdig
Tygerna som är använda till dessa byxor kommer från  
Silent Hill’s Textiles.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Made by Runi ©2019
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Delar
Bakstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Framstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster) 
Midjemudd x1
Fickpåse x4 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Öljettlappar x2, Tunt mellanlägg (t ex tunt vävt mellanlägg, Vliseline 
H200, Pellon SF101) x2 och öljetter
Snöre
OBS! Delarna är längre på vuxenmodellen
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Sy klassiska byxfickor
På dessa short ska jag sy klassiska byxfickor. 
På framstyckena har jag klippt ut en ficköppning med sömnsmån. 
Jag har klippt ute ett par fickpåsar med ficköppning, har lagt till 
sömnsmån längs med ficköppningen (främre fickpåse). 
Och så behövs även ett par hela fickpåsar (bakre fickpåse).

Sy klassiska byxfickor
Lägg främre fickpåsen räta mot räta med framstycket. Nåla längs med 
ficköppningen och sy där jag har markerat med clips.
Gör likadant för båda framstyckena. 

Sy klassiska byxfickor
Nu ska de främre fickpåsarna vändas så att de hamnar aviga mot aviga 
med framstyckena. För att få en platt och snygg ficköppning så kan 
man klippa några jack i sömnsmånen innan man pressar den främre 
fickpåsen mot avigan. Tänk på att inte klippa i själva sömmen.
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Sy klassiska byxfickor
Så här ska det se ut när de båda främre fickpåsarna är fastsydda och 
pressade mot avigan av framstyckena.  För att ge ficköppningen lite 
mer stabilitet så kan man sy en stickningssöm längs med öppningen. 
Jag har valt att sy stickningen genom alla tre tyglager men man kan 
även sy den enbart igenom den främre fickpåsen och sömnsmånen 
som är mellan fickpåsen och framstycket. 

Sy klassiska byxfickor
Sy stickningssömen längs med hela ficköppningen, jag syr min 
stickning 0,5 cm från ficköppningens kant.
Jag använder en elastisk raksöm när jag syr min stickning men man 
kan använda valfri elastisk söm, t ex smal sick-sack, tvillingsöm, 
coverstitchsöm.

Sy klassiska byxfickor
Så här ser det ut när stickningen är sydd.

Sy klassiska byxfickor
Nu är det främre fickpåsarna fastsydda.

Made by Runi ©2019
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Sy klassiska byxfickor
Nästa steg är att sy fast de bakre fickpåsarna.
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Sy klassiska byxfickor
Lägg de bakre fickpåsarna, räta mot räta , mot de främre fickpåsarna. 
Nåla ihop fickpåsarna längs med den rundade kanten. Sy ihop 
fickpåsarna där jag har markerat med clips. Var försiktig så att du inte 
syr i framstycket av misstag.

Sy klassiska byxfickor
Så här ska det se ut när den främre och bakre fickpåsen är ihopsydda.

Sy klassiska byxfickor
Valfritt.
För att vara säker på att fickpåsen ligger helt still medan man syr ihop 
byxorna så kan man fästa den i sidokanten och upptill.
Jag använder en smal sick-sack och syr ute i sömnsmånen där jag har 
markerat med clips.
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Ihopsytt
Så här ska framstyckena se ut efter att fickorna är sydda.

Sy grensömmarna
Nu ska den bakre och främre grensömmen sys.

Sy grensömmarna 
Lägg framstyckena räta mot räta, nåla ihop både främre grensömmen. 
Lägg även bakstyckena räta mot räta, nåla ihop både bakre 
grensömmen. Sy där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Så här ska det se ut när grensömmarna är sydda.
Nästa steg är att sy sidosömmarna och den inre bensömmen.

Made by Runi ©2019
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Sy sidosömmarna och inre bensömmen
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och nåla ihop 
sidosömmarna och den inre bensömmen. Var noga med att 
grensömmarna möts upp. Sy där jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2019
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Ihopsytt
Så här ser shortsen ut när sidosömmarna och inre grensömmen är 
sydd. Nästa steg är att fålla bensluten.

Fålla bensluten
Vik fållen mot avigan av byxbenen. För att få en jämn och fin fåll 
rekommenderar jag att pressa med strykjärn innan fållen sys fast. Jag 
använder mig av 2,5 cm fåll. Sy fast fållen med valfri stretchsöm, t ex 
sick-sack, tvillingsöm, dekorsöm eller coversöm, 2,5 cm från de vikta 
kanterna där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Nu är själva shortsen ihopsya. Bara midjemudden kvar.
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Sy fast öljettlappar av tyg
Valfritt
Jag har valt att göra en dragsko i midjemudden på dessa shorts. 
På denna variant använder jag lappar av tyg. dessa behöver förstärkas 
med mellanlägg för att öljetterna ska sitta kvar. Hur stora lappar man 
använder och vart man placerar dem är en smaksak. Mina är 5 x 5 cm 
stora + sömnsmån. Mina bitar med mellanlägg är 5 x 5 cm.

Sy fast öljettlappar av tyg
Börja med att fästa mellanlägget på tygbitarnas aviga. Mellanlägget ska 
placeras mitt på tygbiten. Fäst det enligt tillverkarens instruktioner. 
Om man inte har mellanlägg så kan man använda en bit stadigt vävt 
tyg. Det viktigaste är att få en stabil öljettlapp utan stretch.

Sy fast öljettlappar av tyg
Vik in sömsmånen på öljettlapparna så att de hamnar på baksidan av 
lappen. Jag använder mig av mellanlägget som en guide för att få en 
öljettlapp som är 5 x 5 cm när sömsmånen är invikt. Pressa gärna med 
strykjärn för att få jämna snygga kanter. 

Sy fast öljettlappar av tyg
Så här ska öljettlapparna se ut när de är redo att sys fast.

Made by Runi ©2019
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Sy fast öljettlappar av tyg
Nåla alternativ använd ett icke-permanent, vattenlösligt textillim för 
att placera öljettlapparna på midjemudden.
Jag har placerat dem mitt på midjemudden, 1.5 cm från muddens 
nederkant och det är 2 cm mellan lapparna.
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Sy fast öljettlappar av tyg
Jag använder raksöm för att sy fast mina lappar iom att de inte är 
stretchiga. Jag syr runt om och ett kryss genom varje lapp.
Sätt en öljett mitt i varje lapp genom att följa tillverkarens 
instruktioner. Jag använder öljetter med 5 mm i diameter.

Sy fast öljettlappar av tyg
Sy ihop midjemudden som tidigare beskrivits på sida 11-12.

Ihopsytt
Så här ser midjemudden ut när den är ihopsydd. Jag har även trätt 
igenom mitt snöre.
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Sy fast midjemudden
Sy fast midjemudden som tidigare beskrivits på sida 12-13.

Färdig
Tygerna som är använda till dessa byxor kommer från  
Juels.dk - Stofsalg.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Made by Runi ©2019
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Kantband.
Mät öppning eller kant där du ska kanta.

Räkna ut.
Min mäter 14cm.
Ta ditt mått och multiplicera med 0.8 (eller 0.75 om det är mudd.)
För mig innebär det här 14*0.75=10.5cm.
Jag skär ut 2 bitar som är 10.5*4 (längd*höjd) eftersom jag ska kanta 
ficköppningar.

Nåla och sy fast.
Räta mot räta, nåla fast ändarna först, sträck sen ut så du kan nåla fast 
jämt längs hela bandet. Om det är en lång yta brukar jag dela på mit-
ten några gånger för att fördela bandet jämt.
Sy fast.

Vik över.
Jag viker sedan över bandet, igen nålar fast med början ute i kanter-
na. Sedan syr jag fast med en stretchsöm, i mitt fall en liten sicksack. 
Detta ger ett smalt kantband, på nästa sida visar jag hur jag gör det lite 
bredare.
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Klipp rent.
Klipp bort överflödigt tyg på baksidan (eller kom ihåg att klippa sma-
lare band nästa gång)
Beundra ditt snygga hantverk.

För ett bredare band..
Inan jag viker över syr jag en raksöm längs med hela bandet, här ca 1 
cm från kanten.

Vik över.
Efter jag har vikt över ger det mig ett kantband som är ca 1 cm brett. 
Sy fast med en dekorativ söm eler stretchsöm.

Färdig!
Här blev ett kantband på 4cm alldeles perfekt bredd.
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