
7. Gör en pappschablon av infodringens mönster för stickningen av gylfsprundet. Nåla
och sy stickningar på gylfsprundet från rätsidan i två omgångar: avsluta den raka stickningen
ca 3 cm ovanför sprundbottnen och vänd bort gylfskylten medan du syr stickningen. Nåla
därefter gylfskylten i rätt läge och sy stickningar på gylfsprundets botten längs den rundade
delen; gylfskyltens nedre ände fästs samtidigt.

8. Sy ner gylfsömmens sömsmåner mot det vänstra främre byxbenet, så att stickningen
fortsätter 2 cm på gylfsprundet.  

9. Sy tränsar på sprundbottnen enligt modellritningen. 

1. Överkasta den runda kanten på gylfsprundets infodring. Nåla och
sy infodringen i sprundets vänstra kant räta mot räta. Sy ner
sömsmånerna mot infodringen med hjälpstickningar, sy nära kanten.
 

2. Vik infodringen mot fram-
byxan aviga mot aviga och sy
en kantstickning på sprundets
ytterkant.

GYLFSPRUND II

5. Dra fast blixtlåset och nåla sprundet
i sitt slutliga läge från rätsidan. Vänd byxans
aviga uppåt och nåla blixtlåsets andra
kant på sprundets infodring.

3. Sy gylfskylten: sy hörnet i skyltens
nederkant, vänd skylten rätt och över-
kasta ihop de öppna kanterna. Sy blixt-
låset på gylfskyltens kant, så att blixt-
låsets häktor ligger 2 cm från söms-
månen längs gylfskyltens ytterkant.

Föreställ dig höger och vänster som om byxan är påklädd. Beskrivningen
är gjord för en herrbyxa. Byt ut vänster mot höger om du syr en byxa för
damer.

4. Nåla och sy gylfskylten i sprundkanten
räta mot räta; sy ner sömsmånerna med
dubbelstickningar mot frambyxan.

Sy frambyxans grensöm från byxbenens
innersöm till gylfsprundets botten.

6. Ta bort knappnålarna från sprundets
rätsida. Öppna blixtlåset och sy dess
andra kant på infodringen; sy ytterligare
en söm längs den föregående, så blir
blixtlåsets fästningssöm stark.  
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