
Elastic Fantastic
Byxor och shorts med smock i midja och benslut 

Storlek 50-164

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
Smocktråd/Elastisk tråd (0,5-1mm i diameter) 
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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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Elastic Fantastic

Innan du klipper
Detta byxmönster innehåller två olika alternativ, hellånga byxor och shorts. Byxorna avslutas med smock både i midjan och 

benslut medan shortsen avslutas med fåll i bensluten och smock i midjan. Båda varianterna kan sys med eller utan fickor. 

I denna tutorial kommer jag visa båda alternativen samt lite generell information om hur man syr smock. Tyvärr är smock 

ett sådant moment som är beroende av flera faktorer så det är omöjligt att ge exakta inställningar, istället kommer jag ta 

upp de saker som påverkar smocksömmen och rekommenderar att man testar på en provlapp av tyget man tänker använda 

för att få till de inställningar som man själv trivs med. 

Att sy smock 
Val av smocktråd
Det finns en rad olika fabrikat av smocktråd/elastisk tråd och precis 
som övrig resår så är varje fabrikat mer eller mindre elastisk. De 
elastiska trådarna kan även ha olika tjocklek, normalt är de 0.5–1mm i 
diameter. Både tjockleken och elasticiteten i tråden kommer påverka 
hur mycket sömmen dras ihop när smocken sys.

Att sy smock 
Val av smocktråd
Detta är ett exempel på hur olika resultat man kan få om man enbart 
ändrar tjockleken på tråden. Det vänstra exemplet är sydd med en 
elastisk tråd som är 0.5mm och det högra exemplet är sydd med en 
tråd med 1mm i diameter, i övrigt är alla inställningar desamma.

Att sy smock 
Tygets tjocklek
Även tygets tjocklek kommer påverka hur mycket sömmen dras ihop 
när man syr smock. På bilden har jag sytt med samma inställningar på 
två lika stora bitar tyg, det enda som skiljer är att exemplet till höger 
i bilden är dubbelt så tjockt än det till vänster. Så man får olika effekt 
om man syr i ett tunnare tyg, t ex viskosjersey, eller i ett tjockare tyg, 
t ex bomullsjersey.

Made by Runi ©2020
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Att sy smock 
Spola upp undertråden för hand
När man syr smock så ska den elastiska tråden användas som 
undertråd. Den behöver därför spolas upp på undertrådsspole. Man 
kan göra detta för hand genom att vira upp den elastiska tråden på 
spolen. Hur hårt man virar tråden kommer också påverka hur mycket 
sömmen dras ihop när man syr smock.

Att sy smock 
Spola upp undertråden med maskin
De flesta symaskiner kan även användas för att spola upp den elastiska 
tråden på en undertrådspole. Tänk då på att trådspänningen på den 
automatiska spolningen kan behöva justeras då den elastiska tråden 
både är tjockare och elastisk. På min maskin justeras trådspänningen 
via skruven jag har markerat på bilden.

Att sy smock 
Se till att dra upp undertråden på stygnplåtens översida
När man börjar sy med en elastisk undertråd så är det viktigt att 
undertråden är på stygnplåtens översida. Bäst är att ha en bit av 
undertråden utdragen när man börjar sy för att undvika att den tjocka 
elastiska tråden inte följer med när man börjar sy.

Att sy smock 
Sömval
Vilken typ av söm man syr med påverkar också resultatet. I regel 
använder man sig av en raksöm eller en sick-sack när man syr smock. 
Då detta mönster är för trikåtyger så rekommenderar jag att använda 
en sick-sack med stygnbredden satt till 0, då den sömmen till skillnad 
från raksömen är lite elastisk. Hur långa stygn man väljer beror på hur 
hopdragen man vill att smocken ska bli. Som regel kan man säga att 
desto tätare stygn desto mindre ihopdragnings effekt.

Made by Runi ©2020
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Att sy smock 
Trådspänning
Trådspänningen påverkar också smocksömmen. Dock så är det olika 
för maskin till maskin hur sömmen påverkas så man kan testa att både 
höja den och minska den för att få den effekt man är ute efter. På min 
maskin gjorde den automatiska trådspänningen ett bra jobb så jag lät 
den vara samma som när jag syr trikåsömmar. Som sista steg kan man 
även testa att justera undertrådsspänningen. 

Att sy smock 
Fästa sömmen 
I början och slutet av varje smocksöm så fäster jag genom att backa 
några stygn över de jag redan har sytt. När jag sedan syr så försöker jag 
att sy en helt sammanhängande söm, dvs jag syr mina rader av smock 
som en spiral (se sida 12). På så vis behöver jag bara fästa den elastiska 
sömmen i början och slutet av spiralen istället för vid varje rad smock. 
Det minskar risken att smocksömmen repas up och sparar tråd. 

Att sy smock 
Sträck tyget medan du syr
Den elastiska undertråden drar ihop tyget så när man ska sy nästa 
söm så måste man sträcka tyget så passa att det blir slätt. Om man syr 
i trikå är det viktigt att inte sträcka ut själva tyget utan enbart dra i det 
så mycket att det blir slätt. Om man inte sträcker tyget medan man syr 
så kommer man att sy fast veck och förlora en del av elasticiteten.

Att sy smock 
Avstånd mellan sömmarna och antal sömmar
Avståndet mellan sömmarna kommer också påverka den 
ihopdragande effekten av smocken. Jag brukar sy med 0.7-1.5 cm 
mellan sömmarna. Antalet rader med smocksömmar kommer också 
påverka, ju fler rader desto större effekt.

Made by Runi ©2020
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Klipp ut delarna.
I detta mönster ska ingen av delarna klippas ut mot vikt kant så alla 
delar kan klippas ut i ett enkelt lager tyg. Dock ska alla delas klippas 
ut i två eller fler speglade delar. Detta gör man lättast genom att klippa 
ut dem på dubbelvikt tyg. Delarna behöver dock inte ligga mot en vikt 
kant. Illustreras på bilden av mönsterdelen för shortsens bakstycke. 
Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop med en 
söm. Glöm inte att lägga till för fåll i benslut och midja.
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Delar
Framstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Bakstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Fickpåsar x4 (Speglade, dvs två höger och två vänster)
Smocktråd (jag använder en smocktråd som är 1mm i diameter)

Sy fast fickpåsarna
Första steget är att sy fast fickpåsarna för de dolda fickorna i 
sidsömmarna. För mer detaljer om hur man syr dessa se sida 19-21, 
exemplet visar en klänning men tillvägagångssättet är detsamma.
Fickorna är en valfri detalj och kan uteslutas helt om man föredrar det.

För över markeringarna för fickorna
För över markeringarna för fickpåsarnas placering från mönsterarket, 
på bilden har jag markerat för detta med clips. Placera fickpåsarnas 
överkant i höjd med markeringarna på mönstret. Tänk på att dessa 
markeringar är utan sömsmån.
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Nåla fast fickpåsarna
Lägg fickpåsarna räta mot räta på framstycket. Sy där jag har 
markerat med clips. 
För mer detaljer om hur man får en snygg övergång mellan fickpåsen 
och sidsömmen se sida 19-21.

Ihopsytt
Så här ska det se ut när fickpåsarna är fastsydd, jag har även sytt en 
stickning enligt beskrivningen på sida 20.

Sy sidsömmarna och inre bensömmen 
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och nåla ihop 
sidsömmarna. Sy där jag har markerat med clips. Tips på hur man får 
en jämn söm vid övergången mellan fickpåsen och sidsömmen finns 
på sida 21.

Ihopsytt
Nu är sidsömmarna sydda.

Made by Runi ©2020



10

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

Made by Runi ©2020
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Ihopsytt
Innan jag syr den bakre grensömmen så passar jag på att pressa mina 
fållar mot avigan.

Pressa fållar
Valfritt. För att underlätta fållningen så pressar jag fållen med ett 
strykjärn innan jag syr byxornas bakre grensöm.  Jag har lagt till 3 cm 
fåll på bensluten och midjan, så jag viker in 3 cm mot bensluten och 
midjans aviga och pressar med strykjärn. Detta ger mig pressveck som 
gör det lätt att vika in fållarna innan de ska fästas med smocksömmen.

Sy bakre grensömmen  
Lägg bakstyckena räta mot räta, nåla ihop bakre grensömmen. Sy där 
jag har markerat med clips.
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Ihopsytt
Nu är byxornas sidsömmar och grensömmar sydda. Nästa steg är att sy 
den inre bensömmen.

Sy sidsömmarna och inre bensömmen 
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och nåla ihop 
den inre bensömmen. Var noga med att grensömmarna möts upp. Sy 
där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Nu är byxornas delar ihopsydda. Nu ska midjan och benslut fållas och 
smocksömmarna sys.

Vik in fållarna mot avigan 
Nu ska fållarna i midjan och bensluten vikas mot avigan. Jag viker in 
de 3 cm fåll jag lagt till mot tygets aviga. Jag pressade 
fållarna tidigare så de är lätta att vika in. Håll fållarna på plats med 
nålar eller clips. 

Made by Runi ©2020
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För över markeringarna för smocksömmarna
Fållarna fästs samtidigt som smocksömmarna sys. På mönsterarket 
finns markeringar för hur brett smockpartiet ska vara. Jag markerar 
det med en nål i ena sidsömmen (blå ruta på bilden). Jag gör även 
likadant vid båda bensluten.
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Sy smock i midjan
Jag börjar att sy smocksömmen i ena sidsömmen (samma söm där 
jag har markerat hur bred smocken ska vara). Den elastiska tråden är 
uppspolad på undertrådsspolen och jag använder en vanlig tråd i en 
färg som matchar tyget som övertråd. I början på sömmen så fäster jag 
genom att backa över sömmen några stygn. Jag börjar sy 0.5-0.8 cm 
från midjans fållkant. Jag använder mig av symaskinens friarm och har 
rätan vänd utåt när jag syr, men i de minsta storlekarna är det bättre 
att sy med avigan utåt (se sida 13).

Sy smock i midjan
När jag har sytt hela vägen runt så fortsätter jag att sy ytterligare ett 
varv nedanför det första sömmen. Jag fäster inte sömmen utan jag syr 
en spiral där jag följer kanten på den tidigare sömmen med min 
pressarfot. Medan jag syr så sträcker jag tyget så att det bli slätt, 
men inte så mycket att själva tyget sträcks ut. De första varven med 
smocksöm kommer att fästa fållen och oftast blir ihopdragningen lite 
mindre i det partiet, detta då tyget är dubbelvikt och därmed dubbelt 
så tjockt.

Sy smock i midjan
Jag fortsätter att sy flera varv av smocksömmen i en spiral där jag 
använder den tidigare sömmen som en guide. När jag når 
markeringen för hur bred smocken ska vara (nålen som jag fäste i 
sidsömmen) så avslutar jag min smocksöm och fäster den genom att 
backa över sömmen några stygn.
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Ihopsytt
Så här ser midjan ut när smocken är färdigsydd. Nu ska även benen  
avslutas med smock.

Sy smock i bensluten
I och med att bensluten är så smala (gäller även midjan i de minsta 
storlekarna) så använder jag inte friarmen på symaskinen när jag syr 
min smock. Istället vänder jag byxorna så avigan kommer utåt och 
syr med pressarfoten på tygets räta inuti byxbenet. Precis som tidigare 
så börjar jag genom att fästa sömmen genom att backa över sömmen 
några stygn. Jag startar att sy vid den inre grensömmen och 0.5-0.8 cm 
från den vikta fållkanten.

Sy smock i bensluten
Precis som för midjan så fortsätter jag att sy i en spiral med en 
pressarfotsbredd mellan raderna av smocksömmar ända fram till min 
markering för hur bred smocken ska vara. Där avslutar jag och fäster 
smocksömmen.

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

Tutorialen skapad av: Helena Persson, Skurkan
Tutorialen översatt av: Helena Persson, Skurkan

Made by Runi ©2020
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Delar
Framstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Bakstycke x2 (Speglade, dvs en höger och en vänster)
Fickpåsar x4 (Speglade, dvs två höger och två vänster)
Smocktråd

Made by Runi ©2020
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Lägga till fåll på kort ärm
Shortsens benslut ska avslutar med en fåll. Hur bred fåll man vill ha är 
en smaksak, jag har valt att lägga till 3 cm för fåll. Då bensluten inte är 
raka så är det viktigt att tänka på att lägga till en speglad fåll. Fållen är 
den del som är under den gula streckade linjen. Jag har markerat delen 
som är speglad med röda ramar. Det är viktigt att kanten är speglad 
annars kommer fållen inte passa inuti shortsbenet när den viks in. 

Sy fast fickpåsarna
Valfritt
Sy fast fickpåsarna på samma sätt som beskrivet på sida 19-21.

Sy sidsömmarna och inre bensömmen 
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och nåla ihop 
sidsömmarna. Sy där jag har markerat med clips. Tips på hur man får 
en jämn söm vid övergången mellan fickpåsen och sidsömmen finns 
på sida 21.
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Ihopsytt
Nu är sidsömmarna sydda.

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

Ihopsytt
Innan jag syr den bakre grensömmen så passar jag på att pressa mina 
fållar mot avigan.

Pressa fållar
Valfritt. För att underlätta fållningen så pressar jag fållen med ett 
strykjärn innan jag syr byxornas bakre grensöm.  Jag har lagt till 3 cm 
fåll på bensluten och midjan, så jag viker in 3 cm mot bensluten och 
midjans aviga och pressar med strykjärn. Detta ger mig pressveck som 
gör det lätt att vika in fållarna innan de ska fästas.

Made by Runi ©2020
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Sy bakre grensömmen  
Lägg bakstyckena räta mot räta, nåla ihop bakre grensömmen. Sy där 
jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2020
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Ihopsytt
Nu är shortsens sidsömmar och grensömmar sydda. Nästa steg är att 
sy den inre bensömmen.

Sy sidsömmarna och inre bensömmen 
Lägg framstycket och bakstycket räta mot räta och nåla ihop 
den inre bensömmen. Var noga med att grensömmarna möts upp. Sy 
där jag har markerat med clips.

Ihopsytt
Nu är byxornas delar ihopsydda. Nu ska bensluten fållas och midjan 
fållas och smocksömmen sys.
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Vik in fållarna mot avigan 
Nu ska fållarna i bensluten vikas mot avigan. Jag viker in de 3 cm fåll 
jag lagt till mot tygets aviga. Jag pressade fållarna tidigare så de är lätta 
att vika in. Håll fållarna på plats med nålar eller clips. 

Fålla bensluten
Sy fast fållen med valfri stretchsöm, t ex sick-sack, 
tvillingsöm, dekorsöm eller coversöm, 3 cm från de vikta kanterna. 
Även denna fåll tycker jag är lättare att sy med avigan vänd utåt och 
pressarfoten på rätan inuti shortsbenet.

Ihopsytt
Nu är bensluten fållade. Nästa steg är att fålla midjan och sy smock.

Vik in fållarna mot avigan 
Jag viker in de 3 cm fåll jag lagt till i midjan mot tygets aviga. Håll 
fållen på plats med nålar eller clips. 

Made by Runi ©2020
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För över markeringarna för smocksömmarna
Fållen fästs samtidigt som smocksömmen sys. På mönsterarket finns 
markeringar för hur brett smockpartiet ska vara. Jag markerar det med 
en nål i ena sidsömmen (gul ruta på bilden). Sy smocken som tidigare 
beskrivits på sida 1-3 och 12-13.
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Färdig
Tygerna som är använda till dessa byxor kommer från  
Kjekk og søt.
Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Tutorialen skapad av: Helena Persson, Skurkan
Tutorialen översatt av: Helena Persson, Skurkan
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Dolda fickor i sidsömmarna  - Samma princip oavsett plagg
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För över markeringarna för fickorna
För över markeringarna för fickpåsarnas placering från mönsterarket 
till plaggets fram- och bakstycket, t ex genom att markera med krita, 
nål eller ett litet klipp ute i sömsmånen. 

För över markeringarna för fickorna
Markeringen för fickpåsen är illustrerade med en clips på bilden.
Placera fickpåsarnas överkant i höjd med markeringarna på mönstret. 
Tänk på att dessa markeringar är utan sömsmån vilket gör att 
fickpåsen kommer placeras ovanför markering med den mängd 
sömsmån du lagt till. 

Nåla fast fickpåsarna på framstycket
Lägg fickpåsarna räta mot räta på framstycket. Sy där jag har 
markerat med clips. 
Fickpåsarna kan sys fast med valfri elastisk söm på hushållsmaskinen 
alternativt med overlock. Jag har valt att sy fast fickpåsen med en 
elastisk raksöm på vanlig symaskin då jag tycker att det är lättare att 
få en riktigt snygg övergång mellan sidsömmen och fickpåsen på det 
sättet.

Ihopsytt
Så här ser det ut när fickpåsen är fastsydd.
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Ihopsytt
När fickpåsarna är fastsydda brukar jag pressa dem med strykjärnet så 
att sömsmånen ligger mot själva fickpåsen.
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Sy fast fickpåsarna - stick fast sömsmånen mot fickpåsen
Valfritt
För att få lite extra stabilitet till fickpåsens öppning så kan man även 
sticka fast sömsmånen mot fickan. Använd en elastisk söm om du syr 
denna stickning, te x tvillingnål eller en svag sick-sack.

Ihopsytt
Så är ser det ut när stickningen är sydd. Jag använde en elastisk 
raksöm.

Ihopsytt
Så här ser framstycket ut när båda fickpåsarna är fastsydda. Sy fast 
fickpåsarna på bakstycket på samma sätt.
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Sy sidsömmarna
Lägg ihop framstycket och bakstycket räta mot räta. Passa ihop så att 
fickpåsarna ligger mot varandra. 
Nåla hela sidsömmen, inklusive runt fickpåsens ytterkant.  

Fickorna
Då det är lättare att sy en skarp kurva med en hushållsmaskin än med 
en overlock så kan man sy några cm med en elastisk raksöm i 
övergången mellan kjolen och fickpåsen innan man syr ihop hela 
sidsömmen med overlock. Vid de röda pilarna.
Alternativt så kan man sy hela sidsömmen med hushållsmaskin. 

Sy sidsömmarna
Sy ihop sidsömmen där jag har markerat med clips

Ihopsytt
Så här ser det ut vid fickpåsen när sidsömmen har sytts ihop.

Sy ihop den andra sidsömmen på samma sätt.
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