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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. 
 

7085 Cargo shorts til drenge 

 
Stof: Fast stof i naturlige eller blandede fibre. 

 

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås, 1 knap, 

velcro, snørebånd ca. 1,5 m, 2 stoppere til 

snørebånd. 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på 

alle syninger, til oplægning 3 cm. 

 

Stof: 

1. Linning – 1 del 

2. Bærestykke – 2 dele 

3. Bagbukser – 2 dele 

4. Forbukser øverste del – 2 dele 

5. Forbukser nederste del – 2 dele 

6. Forlomme – 2 dele 

7. Bæltestrop – 1 del 

8. Klap til bag – 4 dele 

9. Lille lomme – 2 dele 

10. Klap til lille lomme – 4 dele 

11. Gylp (underfald) – 1 del 

 

Vlieseline: 

1. Linning – 1 del 
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2. Klap til bag – 2 dele 

3. Klap til lille lomme – 1 del 

4. Gylp (underfald) – 1 del 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieseline på tilsvarende stofdele. 

 

2. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningens kant stå åben. Klip 

sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy pyntestik i 0,5 cm 

fra klappens kanter, overlock de åbne påsyningskanter sammen. Sy velcro med loop til 

klap som markeret. Lav alle klapper på samme måde. 

 

3. Overlock den øverste kant af lille lomme, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj  

sidekanter og den nederste kant af lille lomme og pres. Sy velcro med hook.  Læg den lille 

lomme på forlomme som markeret og sy fast. Sy klappen fast på forlomme som markeret, 

bøj den ned og sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Den anden lille lomme sys på tilsvarende 

måde.  

 

4. Overlock den nederste kant og de lange sidekanter af forlommen, bøj dem mod vrangen 

og  pres. Overlock lommeindgangens kant, bøj den mod vrangen og sy fast . 

 

5.  Læg forlomme på forstykke som markeret og sy den nederste kant og de lange 

sidekanter fast 0,2 cm fra kanterne.  

 

6. Sy bærestykke og bagbukser sammen med klap imellem. Overlock sømrummene og 

pres dem opad. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Sy velcro med hook fast på bagbukser. 

Vær opmærksom på, at hook skal passe med loop i klappen.  

 

7. Sy de øverste og nederste dele af forbukserne sammen. Overlock sømrummene og pres 

dem opad. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen. Fold læggene i den nederste del af 

forbukserne som markeret og hæft.  

 

8. Overlock delene af bukserne hele vejen rund. Læg forbukserne ret mod ret på 

bagbukserne, sy sidesømmene til markeringer og de indvendige sømme på benene 

sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy midtersømmene på bagbukser og forbukser 

til markering af gylplukning. 

 

9. Bøj tilklippede belægning til gylpen mod venstre og pres. Sy den venstre midterkant af 

forbukserne til lynlås tæt på lynlåsens tænder. Hæft forbuksernes midtersøm sammen 
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med knappenåle. Hæft fra vrangsiden lynlåsens anden kant fast med knappenåle, men 

kun på den tilklippede belægning. Sy lynlåsen fast på belægning med belægningen holdt 

væk fra bukserne. Sy pyntestik på forbuksernes retside. Åbn lynlåsen. Fold gylpen på 

midten på langs med retsiden indad og sy den ene smalle side sammen. Sy gylpen i 

vrangsiden af lynlåsen i venstre side, sådan at de øverste kanter flugter og den foldede 

kant ligger ca. 2,5 cm bag ved lynlåsens tænder. Sy tæt på folden gennem alle lag. Luk 

lynlåsen. Sy belægningen og gylpen sammen i det nederste hjørne med en kort søm. 

 

10. Overlock den lange kant af bæltestrop. Fold bæltestrop på langs i 3 lag og sy på langs 

på de lange kanter. Klip bæltestrop i 4 dele.  

 

11. Overlock en af linningens lange kanter. Fold linning på midten på langs med retsiden 

indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning mod ret og pres. Sy bæltestropper til 

den øverste kant af bukser som markeret. 

 

12. Sy linningens kant uden overlock til den øverste kant af bukser. Sy den overlockede 

kant af linning til den udvendige søm. 

 

13. Overlock oplægningsømrummene, bøj dem mod vrangen og sy fast. Træk snore 

gennem de fremkomne løbegange, og fastgør dem med snørestoppere. 

 

14. Sy et knaphul i linningens højre side. Sy en knap fast i linningens venstre side. 

 

Tillykke – du er færdig :) 


