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Klippevejledning
På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på  

klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version.



Syvejledning
OBS! Husk at der er lagt 1 cm. sømrum til mønsteret, med mindre 

andet er nævnt.
1.       Start med at klippe alle dele ud.
2.       Stryg vlieseline på linning (F), gylp (J), paspel (L) og (M) på 
højre bagbuks (B). 
3.       Fold forbuksen efter hakkene, vrang mod vrang og stryg presse-
folden.
4.       Sy en stikning 2 mm fra den pressede kant.

Sy Lommer På Forstykke.
5.       Overlock den lige del af den lille lommepose samt den lange 
buede kant på lommeskiltet.
6.       Placer skiltet på den store lommepose og sy det fast i den over-
lockede kant.
7.       Placer den lille lommepose ret mod ret på forbuksen. Se en video 
af hvordan lommen sys.
8.       Sy lommeposen fast i lommeåbningen.



9.     Understik lommeposen. Vend og pres.
10.   Placer den store lommepose oven på den lille. Hakket på skiltet 
passer med lommekanten.
11.   Sy den lille lommepose sammen med den store lommepose.
12.   Overlock lommeposens bund.

Sy Bag- Snydelomme 
13.   Sy indsnittene på bagbuksen.
14.   Fold pasplen på langs vrang mod vrang. 
15.   Placer pasplen mod markeringerne på bagbuksens forside. Der skal 
være 1,25 cm sømrum fra den foldede kant.
16.   Sy pasplen fast med 1,25 cm sømrum fra markering til markering.
17.   Placer derefter lommeskiltet og sy det fast med 1,2 cm sømrum fra 
markering til markering. Der skal være 2,5 cm mellem de to stikninger 
og de skal være lige lange.
18.   Klip op mellem paspel og lommeskilt og klip som et Y i begge ender.



19.   Vend til retten og pres paspel og skilt på plads.
20.   De trekantede snipper du har klippet, skal nu trækkes forsigtigt 
ind på vrangsiden og stikkes fast helt inde ved opklipningen.
21.   Overlock lommeskiltet og pasplens sømrum sammen.

Saml Buksen
22.   Fold lægget efter hakkene og nål det fast.
23.   Overlock følgende sømme:
·       Skridtbuen på både for- og bagbuks. Det er vigtigt, at du får lom-
meposen med i sømmen, når du overlocker forbuksen.
·       Indersøm og sidesøm på både for- og bagbuks. Sørg for at lomme-
posen ligger fladt, når du overlocker.
24.   Sy sidesømmene sammen ret mod ret.
25.   Sy indersømmene sammen ret mod ret.
26.   Vend og pres.



SyGylp
27.   Fold underfaldet på midten og overlock de rå kanter.
28.   Overlock den buede kant på overfaldet.
29.   Placer retsiden af lynlåsen på overfaldet retside 0,7 cm fra den rå 
kant og sy fast på højre side af lynlåsen. Se tegningen.

30.   Placer retsiden af overfaldet på retsiden af højre forbuks og sy det 
fast. Understik overfaldet.
31.   Placer underfaldet langs venstre side af lynlåsens stofkant og sy 
ynlås og underfald sammen.
32.   Sy venstre forbuks til underfaldet. Sy med en lynlåstrykfod.



33.   Sy skridtbuen sammen, ret mod ret, op til lynlåsen.
34.   Sy gylpstikningen.

 Sy Linningen.
35.   Overlock stroppen på en af de lange sider.
36.   Overlock linningen på den ene lange side. Du kan også kante den 
med kantebånd.
37.   Stroppen skal foldes to gange på langs, sådan at den overlockede 
kant bliver foldet over den rå kant.
38.   Sy en stikning på hver side.
39.   Inddel stroppen i 6 lige store stykker á 7 



40.   Placer bæltestropperne og sy dem fast med en hjælpestikning.
41.   Placer linningen ret mod ret på buksen sådan, at linningen går 1 
cm ud over både over- og underfald. Sy linningen fast.
42.   Vend og fold linningen så den ligger ret mod ret, og sy enderne. 
Vend linningen til retsiden og pres.

43.   Sy en stikning i grøften.
44.   Fold stropperne op og stik dem fast.
45.   Sy et knaphul i linningens overfald eller sy en hægte fast.

 Læg buksen op 
46.   Overlock bunden af hvert bukseben. 
47.   Læg buksen op med 7 cm. og stik oplægningen fast. 
48.   Fold oplægningen med 5 cm ud på forsiden og sy en usynlig sti-
kning i hånden, så opslaget bliver på plads.




