Tutorial hipster trosor
Detta gäller trosor B

Klipp ut alla delar. 1 framstycke, 1 bakstycke och 2 grenbitar. Tänk på att sömnsmån
ingår.

Vi börjar med bakstycket och de båda grenbitarna.
1. Lägg grenbiten 3b med rätsidan uppåt.
2. Lägg därefter bakstycket på grenbiten, med rätsidan uppåt.
3. Sist lägger vi den andra grenbiten med rätsidan nedåt.
4. Sy ihop sömmen med overlock eller med en stretchsöm.
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Så här ser det ut när de är ihop sydda.

Nu viker vi bakstycket 2 gånger. Avigsidan på grenbitarna ska ligga nedåt.

1. Ta framstycket och lägg det med avigsidan nedåt på grenbiten, som ska bli
trosans insida.
2. Vik över den andra grenbiten. Nu ligger trosans framstycke mellan de båda
grenbitarna. Bak och framstycke ligger mellan grenbitarna.
3. Sy grensömmen.
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Vräng runt trosorna så att fram och bakstycke hamnar på utsidan av grenbitarna.

1. Lägg framstycket rätsida mot rätsida med bakstycket.
2. Sy ihop sidosömarna.

Kanta, sätt spets eller sy vikresår i benen.
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För att sy fast trosresåren börjar jag med att limma en liten snutt. Sedan kör jag med
overlocken, räta mot räta. Sen sticker jag ned med tvillingnål. (Vänder sömen inåt och
och syr på rätsidan).

Du kan också välja att sy fast en tunn resår och vika ned kanten och sen sticka ner.

Klart!
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Detta gäller trosor A

Klipp ut alla delar. 1 framstycke, 1 bakstycke och 1 grenbitar. Tänk på att sömnsmån
ingår.

1. Lägg grenbit 3a med rätsidan upp.
2. Lägg bakstycket på grenbiten med rätsidan upp.
3. Därefter lägger du framstycket med rätsidan nedåt.
4. Sy grensömen med overlock eller med en stretchsöm.
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Så här ser det ut när grensömmen är sydd.

Vik över grenbiten, se till så grensömen ligger slätt. Limma eller nåla fast grenbiten.

Sy den böjda delen av grenbiten med täcksöm eller en dekorsöm.
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1. Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta.
2. Sy ihop.

1. Kanta med trosresår eller kantband i benen.
2. Sy fast en tunn resår och vik ned kanten och sickfast den. Du kan också väla
vikresår, eller spets.
Klart!
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