
Basic Boxers
Kalsonger med tre olika alternativ för midjehöjd samt tre 

alternativ för benlängd 
Storlek XS-XXXXL

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.

Made by Runi ©2020



2Made by Runi ©2020

Tygåtgång:
I mönstret ingår inte sömsmån och tygmängden 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 tillkommer även kalsongresår om man väljer att använda det istället för midjemudd i jersey.

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
Ev. kalsongresår 
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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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Innan du klipper 

Made by Runi ©2020
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Val av modell
Detta är ett kalsongmönster bestående av två olika mönsterdelar 
samt antingen midjemudd gjord av jersey eller kalsongresår i 
midjan.

Val av storlek
Använd måttabellen och välj storlek utifrån höftstorlek. Mönstret är konstruerat för personer som är 
175-195 cm långa och har utrymme för penis eller ‘packing’.

Lämpligt material
Detta mönster är designat för trikåtyger. Bäst lämpat för just detta mönster är tunnare trikåtyger, 
t. ex. bomullsjersey, viskosjersey eller bambulycra. Till midjan kan man antingen använda en mudd av jersey 
eller kalsongresår.

Sömsmån och fåll
Sömsmån och fåll ingår INTE i mönstret utan måste läggas till när man ska sy. Hur mycket sömsmån man lägger 
till beror på hur långt från tygkanten man syr. Det är väldigt viktigt att inte lägga till för mycket eller för lite 
sömsmån, då detta annars påverkar storleken på plagget. T. ex.; om man lägger till 1 cm sömsmån när man klipper 
ut mönsterdelarna och så syr man bara 0,7 cm från kanten så kommer man bredda plagget 6mm vid varje söm. 
Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop med en söm, även vid insnitten på pungpåsens 
mönsterdelar. Lägg till för fåll på bensluten.

Övrigt
I denna tutorial så kommer jag att sy ett par kalsonger som muddas i midjan och ett par där kalsongresår sys fast 
i midjan.
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Delar
Mönsterdel för ben x2 (Speglade, dvs. en höger och en vänster)
Pungpåse x2

Delar
Midjemudd x1 (Klipps ut efter mått angivet på mönsterarket) 

eller 

Kalsongresår x1 (Klipps ut efter mått angivet på mönsterarket)

Sy insnitten på pungpåsen 
Jag börjar med att sy insnitten på de två delarna för pungpåsen. Jag har 
valt två olika tyger. Tyget med stjärnor ska vara på kalsongens insida 
(fodertyget) och tyget med penseldrag ska vara på kalsongens utsida 
(yttertyget).
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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 speglade delar. Detta gör man lättast genom att klippa ut dem på 
dubbelvikt tyg. Delarna behöver dock inte ligga mot en vikt kant. 
Detta illustreras på bilden av mönsterdelarna för ben samt pungpåsen. 
Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sys ihop med en 
söm, fåll ska läggas till i bensluten.
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Sy insnitten på pungpåsen - Nåla ihop insnittet
För att få en påsform på pungpåsen så ska insnitt sys. Börja med att 
vika mönsterdelen dubbelt, räta mot räta, så att kanterna på insnittet 
möts. Nåla och sy där jag har markerat med clips.

Sy insnitten på pungpåsen - Ihopsytt, närbild
Jag har valt att sy insnittet med en elastisk raksöm på min 
hushållsmaskin. För att undvika att få en spets i slutet av det färdiga 
insnittet så är det bra att försöka sy “av tyget”, dvs inte sy tvärt ut i en 
skarp vinkel utan att gradvis närma sig kanten av tyget och sy i en smal 
vinkel. 

Sy insnitten på pungpåsen - Nåla ihop insnittet
Nåla ihop det andra insnittet och sy ihop det på samma sätt som 
tidigare beskrivits.

Sy insnitten på pungpåsen - Ihopsytt
Så här ser de två mönsterdelarna för pungpåsen ut när insnitten är 
sydda.

Made by Runi ©2020
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Lägga till fåll på benslut
Bensluten av kalsongerna ska fållas. Hur bred fåll man vill ha är en 
smaksak, jag har valt att lägga till 2,5 cm för fåll. Då kanten inte är rak 
så är det viktigt att tänka på att lägga till en speglad fåll. Fållen är den 
del som är under den röda streckade linjen. Jag har markerat delen 
som är speglad med gula ramar. Det är viktigt att kanten är speglad 
annars kommer fållen inte passa inuti benslutet när den viks in. 

Lägga till fåll på benslut - Pressa fållen
Valfritt. För att underlätta fållningen så pressar jag fållen med ett 
strykjärn innan jag syr ihop kalsongerna.  Jag har lagt till 2,5 cm fåll på 
varje benslut, så jag viker in 2,5 cm mot benets aviga och pressar med 
strykjärn. Jag gör samma för båda bensluten.

Sy fast pungpåsen - Delar
På dessa kalsonger är pungpåsen fodrad och kommer sys ihop så att 
sömmarna mellan pungpåsen och mönsterdelarna för benen ligger 
mellan tyglagren. Jag kommer att börja sy fast ena benet först mot de 
båda delarna för pungpåsen. Den främre grensömmen som är 
markerad med en gul asterisk kommer sys fast mot pungpåsarna.

Sy fast pungpåsen- Ytterlagret av pungpåsen med rätan uppåt
De två mönsterdelarna för pungpåsen samt mönsterdelen för ben 
kommer att nålas och sys ihop staplade på varandra. Börja med att 
lägga den delen av pungpåsen som ska vara det ytterlagret med rätan 
uppåt (markerad med blå asterisk).
På följande bilder kommer jag låta plagget ligga i samma position, 
så mönsterdelen för pungpåsens ytterlager kommer ligga på samma 
ställe, även när den är täckt av andra tyglager. 

Made by Runi ©2020
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*
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Sy fast pungpåsen - Nåla fast benet mot pungpåsen
Nåla fast benet mot pungpåsen längs med den främre grensömmen 
(markerad med gul asterisk). De båda delarna ska nålas räta mot räta.

Made by Runi ©2020
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Sy fast pungpåsen  - Nåla fast foderdelen av pungpåsen mot benet
Nåla även fast foderdelen av pungpåsen mot benets främre grensöm. 
Pungpåsens foderdel (markerad med röd asterisk) ska ligga med rätan 
mot benets aviga. 
Så på bilden är tre lager tyger ihopnålade; ytterlagret av pungpåsen, 
benet och foderdelen av pungpåsen. 
Sy där jag har markerat med clips.

Sy fast pungpåsen  - Ihopsytt
Så här ska det se ut när sömmen är sydd. Nu ska nästa ben sys fast på 
andra sidan av pungpåsen. Vik ut foderdelen av pungpåsen så att rätan 
hamnar uppåt (markerad med röd asterisk). 

Sy fast pungpåsen  - Rulla ihop benets mönsterdel
För att även komma åt pungpåsens ytterlager (markerad med blå 
asterisk) så rullar/viker jag ihop benets mönsterdel såsom på bilden. 
Nu är de båda osydda kanterna av pungpåsen synliga och det är 
mellan dessa kanter som den andra mönsterdelen för benet ska nålas 
och sys fast. 

*

*

*

*

*
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Sy fast pungpåsen  - Nåla fast benet mot pungpåsen
Nu ska den främre grensömmen på mönsterdelen för det andra benet 
nålas fast (markerad med gul asterisk).

Sy fast pungpåsen  -  Nåla fast benet mot pungpåsen
Nåla fast benet mot pungpåsens foderdel längs med den främre 
grensömmen (markerad med gul asterisk). Benets mönsterdel ska 
nålas med avigan liggande mot rätan på pungpåsens foderdel. 

Sy fast pungpåsen  - Rulla ihop benets mönsterdel
För att kunna nåla fast även pungpåsens ytterlager längs med det 
andra benets främre grensöm så måste även mönsterdelen för det 
andra benet rullas/vikas ihop. Vik ihop benet så mycket att du kan se 
pungpåsens ytterlager (markerad med blå asterisk).

Sy fast pungpåsen  - Nåla fast pungpåsen mot benet
Vik över pungpåsens ytterlager så att du kan nåla fast den mot den 
främre grensömmen. Pungåsens ytterlager ska alltså ligga med rätan 
mot benets räta längs med grensömmen. Så på bilden är tre lager tyger 
ihopnålade; pungpåsens ytterlager, det andra benet och foderdelen av 
pungpåsen. Båda mönsterdelarna för benen kommer ligga på insidan 
av pungpåsen. Sy ihop där jag har markerat med clips. Var noga så att 
du inte av misstag får med de ihopvikta benen i sömmen. 

Made by Runi ©2020

*

*

*

*

*

*
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Sy fast pungpåsen  - Ihopsytt
Så här ska det se ut när pungpåsen är ihopsydd.

Made by Runi ©2020

Basic Boxer

Sy fast pungpåsen  - Vänd kalsongerna så att rätan hamnar utåt
Nu ska kalsongerna vändas så att rätan hamnar utåt. Gör detta genom 
att dra ut benens mönsterdelar ur toppen av pungpåsen.

Sy fast pungpåsen  - Ihopsytt, rätan
Så här ska kalsongerna se ut från rätan när pungpåsen är fastsydd på 
de båda mönsterdelarna för benen. 

Sy fast pungpåsen  - Ihopsytt, avigan
Och så här ska det se ut från avigan. 

*
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Sy stickningar
Valfritt. För att få platta snygga sömmar så sticker jag fast sömsmånen 
genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan de ihopsydda 
delarna. Jag använder mig av en elastisk raksöm, men det går lika bra 
att använda t. ex. tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. 
Jag syr från rätan av pungpåsens yttre lager, igenom sömsmånen och 
pungpåsens foderlager.

Stickningar runt pungpåsen - Ihopsytt
Så här ser det ut när stickningarna är sydda.

Nästa steg är att sy den bakre grensömmen.

Sy den bakre grensömmen  
Nu ska även den bakre grensömmen sys. Vik kalsongerna, räta mot 
räta och nåla ihop den bakre grensömmen. Sy där jag har markerat 
med clips.

Sy den bakre grensömmen   - Ihopsytt
Så här ser det ut när den bakre grensömmen är sydd.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop den inre bensömmen 
Nästa steg är att sy ihop den inre bensömmen.

Made by Runi ©2020
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Sy ihop den inre bensömmen 
Lägg kalsongerna så att räta hamnar mot räta och nåla ihop den inre 
bensömmen, från det ena benslutet till det andra. Sy där jag har 
markerat med clips. 

Fålla bensluten  - Vik upp bensluten
Nu ska bensluten fållas. Jag viker in de 2,5 cm fåll jag lagt till mot 
benets aviga. Jag pressade fållen tidigare så den är lätt att vika in. Håll 
fållen på plats med nålar eller clips. 

Fålla bensluten  - Sy fast fållen
Sy fast fållen med valfri stretchsöm, t. ex. sick-sack, tvillingsöm, 
dekorsöm eller coversöm. 
Sy 2,5 cm från de vikta kanterna där jag har markerat med clips.
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Fålla bensluten - Ihopsytt
Så här ser det ut när bensluten är fållade.

Sista steget är att avsluta midjeöppningen, antingen genom att sy fast 
en mudd av jersey eller genom att sy fast kalsongresår. Jag kommer att 
visa båda alternativen.

Sy fast en midjemudd av jersey
På detta par ska jag sy fast en midjemudd i jersey. Mudden är utklippt 
efter de mått som är angivna på mönsterarket, samt med tillägg för 
sömsmån.

Sy fast en midjemudd av jersey  - Ringslut midjemudden
Vik jerseyremsan dubbel, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy 
ihop mudden där jag har markerat med clips.

Sy fast en midjemudd av jersey  - Vik mudden 
Nu ska mudden vikas så att sömmen vi just sydde hamnar på 
insidan av den dubbelvikta mudden. Vik mudden så att långsidorna 
av jerseyremsan möts, dvs. mudden ska vikas så att avigan ligger mot 
den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubformad mudd i 
dubbla lager jersey men rätan utåt. 

Made by Runi ©2020
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Sy fast en midjemudd av jersey - Markera upp mudden
För att lättare kunna nåla fast mudden jämnt i midjeöppningen 
markerar jag med clips upp fyra punkter med lika långt avstånd 
mellan varje punkt. Gör samma sak med kalsongens midjeöppning 
genom att sätta en clip i bakre grensömmen, en mittfram på 
pungpåsen och en i vardera sida.

Made by Runi ©2020
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Sy fast en midjemudd av jersey  - Vänd kalsongerna med avigan ut
Vänd kalsongerna så att avigan hamnar utåt och vänd mudden så att 
den vikta kanten är vänd nedåt mot kalsongerna som på bilden.

Sy fast en midjemudd av jersey  - Nåla fast mudden i midjeöppningen
Lägg mudden inuti kalsongen så kanten hamnar räta mot räta med 
kanten på midjeöppningen. Nåla fast den, genom att matcha
markeringarna vi gjorde tidigare på midjemudden, med de på 
midjeöppningen. Jag placerar midjemuddens söm mot den bakre 
grensömmen.

Sy fast en midjemudd av jersey  -  Nåla fast mudden i midjeöppningen
Sätt även fast några extra clips för att få mudden jämnt fördelad. Sy 
fast mudden där jag har markerat med clips. När du syr fast den ska du 
sträcka i mudden men INTE i kalsongerna.
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Sy fast en midjemudd av jersey  - Ihopsytt
Så här ser det ut när midjemudden är fastsydd.

Sy fast en midjemudd av jersey  - Sy en stickningssöm
Valfritt. För att få en platt, snygg söm och för att hålla sömsmånen 
stilla så sticker jag fast sömsmånen genom att sy en elastisk söm 4-5 
mm från kanten mellan de ihopsydda delarna. Jag använder mig av en 
elastisk raksöm men det går lika bra att använda t. ex. tvillingnål, 
coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr från rätan och genom 
sömsmånen som är pressad mot avigan.

Sy fast en midjemudd av jersey  - Ihopsytt
Så här ser kalsongerna ut när de är färdiga

Sy fast kalsongresår 
På detta par ska jag istället sy fast kalsongresår. Det finns än mängd 
olika sätt att göra detta men jag kommer använda en liknande teknik 
som för mudden. Hur lång kalsongresår man ska använda beror på 
hur elastisk resåren är. En hårdare resår behöver vara längre än en 
mjukare variant, men som tumregel kan måttet som står på 
mönsterarket användas.

Made by Runi ©2020
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Sy fast kalsongresår  - Ringslut resåren
Vik resåren dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop där 
jag har markerat med clips.

Made by Runi ©2020
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Sy fast kalsongresår  - Ihopsytt
Jag syr ihop resåren med en vanlig raksöm på hushållsmaskin, se till 
att fästa ordentligt i början och slut samt sy gärna några gånger på 
samma ställe för att få en hållbar söm.

Sy fast kalsongresår  - Fäst resårens sömsmån
För att få en platt söm på kalsongresåren så pressar jag isär 
sömsmånen och fäster den med en söm där jag har markerat med gula 
linjer.

Sy fast kalsongresår  - Markera upp resåren
För att lättare kunna nåla fast resåren jämnt i midjeöppningen 
markerar jag med clips upp fyra punkter med lika långt avstånd 
mellan varje punkt. Gör samma sak med kalsongens midjeöppning 
genom att sätta en clip i bakre grensömmen, en mittfram på 
pungpåsen och en i vardera sida.
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Sy fast kalsongresår  - Vänd kalsongerna med avigan ut
Vänd kalsongerna så att avigan hamnar utåt. Om kalsongresåren är 
mönstrad, vänd resåren så att mönstret är upp och ned när du nålar 
fast den, som på bilden.

Sy fast kalsongresår  - Nåla fast resåren i midjeöppningen
Lägg resåren inuti kalsongerna så kanten hamnar räta mot räta med 
kanten på midjeöppningen. Nåla fast den genom att matcha
markeringarna vi gjorde tidigare på resåren med de på 
midjeöppningen. Jag placerar sömmen på resåren mot den bakre 
grensömmen.

Sy fast kalsongresår  - Nåla fast resåren i midjeöppningen
Sätt även fast några extra clips för att få resåren jämnt fördelad. Sy fast 
den där jag har markerat med clips. När du syr fast den ska du sträcka 
i resåren men INTE i kalsongerna.

Sy fast kalsongresår  - Ihopsytt
Så här ser det ut när resåren är fastsydd  på kalsongerna.

Made by Runi ©2020
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Sy fast kalsongresår  - Sy en stickningssöm
Valfritt. För att få en platt, snygg söm och för att inte resåren ska vika 
sig så syr jag en stickning genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från 
kanten mellan de ihopsydda delarna. Jag använder mig av en 
elastisk raksöm men det går lika bra att använda t. ex. tvillingnål, 
coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr från rätan och genom 
sömsmånen som är pressad mot avigan.
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Sy fast kalsongresår - Ihopsytt
Så här ser kalsongerna ut när de är färdiga

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

Tutorialen skapad av: Helena Persson, Skurkan
Tutorialens svenska text är skriven av: Helena Persson, Skurkan


