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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.

7009 Smækbukser
Stof: Fast stof ca. fra 0.8 m (str.
86) til ca. 1,0 m (str 140) med en
stofbredde på 150 cm;
Andre materialer: 1 lynlås, 4
knapper.
KLIPNING:
Stof:
1. Bagbuks – 2 dele
2. Forbuks – 2 dele
3. Linning bagstykke – 2 dele
4. Smæk – 2 dele
5. Hoftebærestykke(side) – 2 dele
6. Lommepose – 2 dele
7. Baglomme – 2 dele
8. Sele – 2 dele
9. Belægning til sidelock – 2 dele
SYNING:
Vi foreslår: dekorative sting med kontrasttråde.
1. Læg lommeposen på forbukserne ret mod ret, og sy den på. Vend lommeposen indad,
og lav dobbelte pyntesøm på lommeåbningens kant.
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2. Læg sidestykket på lommeposen ret mod ret med de nederste kanter sammen, og sy
sidestykket fast til lommeposen. Overlock sømrummene.
3. Hæft sidestykket på forbukserne i sidekanterne.
4. Sy læg på forbukser fra vrangen og pres.
5. Lav læg på taljekanten af sidestykket som markeret, pres og hæft på kanterne.
6. Overlock kanten af lukningen på sidestykket, vend sømrummet på vrangen på den
yderste stiplede linje, og hæft på over- og underkanten.
7. Bøj den øverste kant af baglommerne to gange mod vrangsiden og sy. Sæt lommerne på
bagbukserne, og sy dem på.
8. Sy sidesømmene op til lukningsmærket. Overlock sømrummene.
9. Sy ben-sømmene og overlock sømrummene.
10. Sy den midterste søm til lukkemærket på forbukserne. Overlock sømrummene, pres
mod venstre side og lav dobbelte pyntesøm.
11. Sy lynlåsen i.
12. Fold seler på midten på langsiden ret mod ret og sy på den lange og den ene af de
korte kanter. Vend selerne ud, ret op, pres og lav pyntesøm 0,5 cm fra kanten.
13. Klip den åbne ende af selen til, så den får en vinkel. Sæt selerne fast med nåle vinkelvis
(da de skal krydses), fra ret side til den øverste kant af bagerste linning 4,5 cm fra midten.
14. Læg delene af linningens bagstykke ret mod ret og sy de sidekanter og øvre kanter, der
forbinder selerne, sammen. Vend ud og pres.
15. Bøj de nederste kanter af linningens bagstykke til vrangen, sæt den øverste kant af
bagbukser ind imellem dem og sy. Lav pyntesøm på alle sider af linningens bagstykke.
16. Læg dele af smækken ret mod ret og sy sidekanter og øvre kanter. Vend ud og pres.
17. Læg smækken på forbukser ret mod ret, sæt kanterne sammen og sy den yderste del af
smækken på forbukserne. Pres smækken opad, bøj den nederste kant af den inderste del af
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smækken indad, og sy med dobbeltsyning. Lav en pyntesøm på smækkens kanten,
eventuelt i kontrastfarve efter ønske.
20. Bøj buksernes nederste kanter to gange mod vrangen, og sy med dobbeltsyning.
21. Lav knaphuller på smækken og i bagstykket af linningen som markeret.
22. Sy knapperne på.
23. Kryds stropperne på ryggen 10,5 cm fra linningen, og sy dem i sømmene af
pyntestikninger.

Tillykke – du er færdig. :)

3

