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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm),
hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.
Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.
Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem
ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af
og husk, at du spejlvender dem.
Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal
passe præcist.

4024 Slå-om bukser
Stof: fast kjolestof, tyndt stof med godt fald ca.
2,1 m med en stofbredde på 150 cm;
foer ca. 0,4 m med en stofbredde på 150 cm;

KLIPNING:
Stof:
1. Buksehalvdele – 2 dele
2. Linning med bælte til bagside – 1 del
3. Linning med bælte til forside – 1 del
4. Foer – 2 dele
SYNING:
1. Sy taljeindsnit og pres dem mod midten. Sy midtersømme af bukserne sammen,
overlock sømrummene og pres.
2. Sy foerets dele på samme måde som bukserne. Overlock foerets
oplægningssømrummene, bøj dem mod vrangen og sy fast.
3. Sæt foer og bukser sammen med vrangsiden indad, juster og hæft de øverste og
sidekanterne. Behandl dem som ét stykke i fremtiden. Overlock sidekanterne, bøj dem
mod vrangen og sy fast.
4. Overlock oplægningssømrummene, bøj dem mod vrangen og sy fast.
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5. Fold linning med bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy de små og lange
kanter sammen til markeringer. Klip hjørnerne skråt af, vend linning med bæltet mod ret
og pres. Sy den udvendige linning mellem markeringer på forbuksernes øverste kant. Klip
sømrummene ned og pres dem ind i linningen. Sy den indvendige linning fast på
påsyningssømmen. Sy på same måde linning på bagbukserne.
Tillykke – du er færdig. :)
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