
 



Klipp ut delarna du behöver. En fram- och baksida samt 2 grenbitar. Du 
behöver även en remsa att kanta med, stretchspets, eller vikresår. 
 

 
 
 Tips! Jag tycker det kan vara lite svårt att se vad som är fram och bak på 
grenbiten när jag har bråttom och ska sy ihop ett par trosor. Klipp ett litet, litet 
jack på mitten på den sida som ska vara framåt så blir det lättare sedan. 
 

 
Lägg ut framstycket (det lägre av de två stora delarna). Lägg ena grenbiten på 
räta mot räta. Grenbitens ”fram” ska ligga mot framstyckets nedre del. Lägg 



den andra biten räta mot aviga med grenbitend fram mot den nedre delen på 
framstycket. 
 

 
Sy ihop de tre lagren. 
 
 

 
Läg ut grenbitarna så att en ligger under framstycket och en sticker ut 
nedanför. Lägg sedan bakstycket på den del som sticker ut nedanför, som på 
bilden. 
 



 
Ta tag i grenbiten som ligger under trosan och dra den över allt och lägg den 
mot bakstyckets nederkant.  
 

 
Sy ihop de tre lagren. 
 



 
Vik ut den. 
 

 
Nåla ihop sidorna. 
 



 
Sy ihop sidosömmarna. 
 

 
Det finns många sätt att kant och sätta spets på. Jag väljer oftast att sy först 
och sedan sprätta upp lite i sömmen och kanta därifrån. 
 



 
Dessa valde jag att kanta med spets. 

 
Den smala spetsen var sådan som ska sys fast och sedan stickas ner med någon 
elastisk söm. Därför sys de först fast räta mot rätal. Spetsen i midjan sys fast 
direkt med avigan mot trosans räta. 
 



 
Stick ner spetsen runt benen och sy ihop alla ändar (kolla tuten för kantband, 
eller kika längre ner för att se hur du kan göra). 
 



Klipp ut delarna du behöver. En fram- och baksida samt 2 grenbitar. Du 
behöver även en remsa att kanta med om du tänkt kanta alternativt en remsa 
att göra muddar av om du vill mudda. Om du väljer att mudda så kan du 
behöva klippa ur lite extra i midja och ben.  
 



 Tips! Jag tycker det kan vara lite svårt att se vad som är fram och bak på 
grenbiten när jag har bråttom och ska sy ihop ett par trosor. Klipp ett litet, litet 
jack på mitten på den sida som ska vara framåt så blir det lättare sedan. 

 
Lägg ut framstycket (det lägre av de två stora delarna). Lägg ena grenbiten på 
räta mot räta. Grenbitens ”fram” ska ligga mot framstyckets nedre del. 
 



 
Vänd (den första grenbiten ligger kvar under) och lägg den andra grenbiten 
med ”fram” mot framstyckets nedre del. Nu kan du nåla ihop de tre lagren om 
du vill.  
 



 
Sy ihop de tre lagren.  
 



 
Vik ner grenbiten och vik ihop framstycket som på bilden. 



 
Lägg bakstycket över så att det ligger med nedre delen (här längst upp på 
bilden) mot grenbitens kant. 
 
 



 
Vik ihop bakstycket så det ligger bredvid framstycket, flytta det inte utan låt se 
till att det ligger kvar mot grenbiten. 
 



 
Vik grenbiten som ligger under framstycket över både fram-och bakstycket så 
att kanten hamnar mot bakstyckets nedre kant samt mot den andra grenbiten. 
 



 
Sy ihop de tre lagren. 
 



 
Vänd ut trosan. 



 
Du som ska mudda syr ihop sidosömmarna och syr på muddar ca 75-80 procent 
mindre än omkretsen på ben- och midjehål. 
 
Om du ska kanta kan du nu göra såhär. Kanta benhålen med eller utan 
bandkantare.  
 



 
Sy ihop sidosömmarna. Du kan välja om du kör hela vägen över kantbandet 
eller om du gör som jag och stannar innan och syr ihop dem sedan. Om du kör 
över så rekommenderar jag ändå att du syr ner sömmen och kollar så det inte 
blir för tjockt vid kantbandet.  



 
Lämna lite öppet längst upp eller sprätta nån cm. 



 
Kanta runt midjan. 



 
Dags att sy ihop kantsömmarna. Lägg ihop kantbanden. Sy en raksöm över. 
 



 
Klipp av den ena kantbandsbiten. 



 
Vik den andra över den avklippta. 



 
Sy en raksöm över. 
 



 
Klipp bort den andra kantbandsbiten. 



 
Färdiga!   
 

 


