
 

Det finns flera olika sätt att sy dessa kalsonger på. Om du ska sy med resår så 
måste du lägga till sömsmån för det i ben och midja. 

 

 

MED GRENBIT 

 



Dessa delar behövs för att sy ett par kalsonger med grenbit och fuskgylf (den 
som går uppåt kan inte användas som vanlig gylf alls utan är främst en 
dekoration). 

 

 

Kanta ”öppningen”, 



 

Sy ihop nertill, på den yttre syr du på avigan och på den inre på rätan. 

  



 

 

Lägg en grenbit med rätan uppåt. Den smalare delen neråt. 

 

Lägg grendelarna på, mot den nedre kanten. 

 

Lägg den andra grendelen över, räta mot räta och med den smalare delen neråt. 



 

Nåla och sy ihop de fyra lagren. 



 

Vik ut delarna. 



 

Lägg bakstycket räta mot räta och mot den breda kanten på grendelen. 



 

Rulla ihop fronten och bakstycket så att den andra grendelen syns. 



 

Ta tag i grendelen och vik den över så att den ligger mot bakstycket och den 
andra grendelen. 



 

Nåla och sy ihop. 

  



 

Vräng den. 



 

Lägg bakstycket mot framstycket och sy ihop. 



 



 

Öppna upp lite så att det går att kanta runt. 



 

Kanta och avsluta sedan kantbanden enligt tutorialen på bloggen. 

 

  



UTAN GRENDEL 

 

Om du ska sy utan grendelen behöver du dessa delar (fronten kan såklart se 
annorlunda ut beroende på om du väljer med vanlig gylf eller ingen gylf alls. Du 
kan också välja att sätta ihop den lilla delen på framstycket med bakstycket så 
blir det två sömmar mindre på kalsongerna. 

  



Kanta öppningen, sy ihop nertill. På den yttre ska sömmen vara på avigan och på 
den inre på rätan. 



Lägg den inre front delen med rätan uppåt.  



 
Lägg bakstycket med rätan uppåt på frontdelen.  



 
Lägg sist den yttre frontdelen med rätan mot bakstycket räta.  

 



 
Sy ihop de tre lagren. 

 



 



 

Sy fast de små delarna av framstycket på bakstycket. 



 

Sy sedan ihop frontdelen med de små delarna på framstycket. 



 

Avsluta kantbanden. 



 

  



MED HELT FRAMSTYCKE 

 

Du behöver ett helt framstycke och en frondel till denna modell. Du kan sedan 
välja om du vill sy med eller utan grendelen. 



 

Förbered grendelen genom att sy ihop den nertill på avigan. Samt sy de sneda 
kanterna som inte sys in i något kantband eller resår. 

 

Sy ihop nertill på det hela framstycket. 



 

Lägg sedan frontdelen och det hela framstycket aviga mot aviga. Härifrån sys 
kalsongerna som de andra modellerna. Se till att du inte tappar nåt av lageren 
när du kantar eller syr fast resåren.  

  



MED RESÅR

 

Använd resårtabellen eller mät direkt på barnet för att få en lagom längd på 
resåren. Om du tycker att det blir tjockt vid tex grenen går det bra att klippa bort 
lite på tex den inre grenkilen eller upptill på kalsongerna där tyget ligger dubbelt 
(se streckade linjer). 



 

Nåla fast resåren så att den blir jämnt fördelad. 

 

Sy fast den med overlock eller sicksack.  



 

Vik in resåren och sy fast den med en stretchig söm (t.ex. sicksack). 

 

Sy ihop ena sidan. 



 

Sy fast resåren och sy sedan ihop andra sidan. Vik ner och sy fast resåren med 
t.ex. sicksack. 

 

Stick ner alla resårändar med en liten raksöm. 



 

Färdiga! 


