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GYLFSPRUND III

MÖNSTERDELAR 
• vänster och höger frambyxa
• gylfskylt
• gylfsprundets infodring (den del som ligger ovanpå blixtlåset 
i den färdiga byxan) 

Det här gylfsprundet är gjort för att sys i ett stadigt tyg, t.ex i 
chinos eller sammetsbyxor. Föreställ dig höger och vänster 
som att byxan är påklädd. 

Allmänt: Klipp till och sy mönsterdelarna med 1 cm bred 
sömsmån. Klipp till och pressa fast mellanlägg på gylfskylten 
och på gylfsprundets infodring. Överkasta frambyxans söms-
måner längs gylfsprundet och grensömmarna innan du syr 
sprundet (dessa överkastningar syns inte på de ritade bilderna 
för att behålla beskrivningen tydlig).

1. Överkasta den runda kanten 
på gylfsprundets infodring. Nåla 
och sy infodringen i det vänstra 
främre byxbenets sprundkant 
räta mot räta. 

2. Vänd och sy ner sömsmånerna mot 
infodringen med hjälpstickningar, sy nära 
kanten.  Vik infodringen mot främre 
byxbenet aviga mot aviga och pressa 
framkantens vikning. 

3. Sy gylfskylten: Vik gylfskylten 
dubbel räta mot räta och sy nedre 
hörnet.  Vänd gylfskylten rätt och 
överkasta ihop de öppna kanterna.  

Nåla och sy blixtlåset på gylfskyl-
tens högra kant, så att blixtlåsets 
häktor placeras 2 cm från gylfskyl-
tens övre kant. Sy blixtlåset med en 
blixtlåspressarfot.

4. Nåla och sy gylfskylten i byxans 
sprund räta mot räta, så att blixtlå-
set ligger mellan.  Vik gylfskylten i 
rätt läge och sy en kantstickning på 
sömmen nära blixtlåset.

5. Nåla ihop främre byxbenen räta 
mot räta och sy grensömmen från 
gylfsprundets bottenhack längs ca 
5 cm mot byxbenens innersömmar. 

6. Dra upp blixtlåset och nåla 
sprundet i sitt slutliga läge, så att 
frambyxans MF-markeringar möts; 
nåla nära sprundkanten.  

7. Vänd främre byxbenen med 
avigan uppåt och nåla fast blixt-
låsets andra sida enbart i gylf-
sprundets infodring. Ta bort 
nålarna på rätsidan. Öppna blixt-
låset och sy fast det i infodring-
en noggrant med två sömmar 
bredvid varandra. 

8. Gör en schablon i papp av infodring-
ens mönster och använd den när du syr 
sprundets påstickning.  

Dra upp blixtlåset. Nåla fast infodringen 
i det vänstra främre byxbenet och sy en 
påstickning i två delar. Sy först en stick-
ning på infodringens raka kant och av-
sluta sömmen ca 3 cm ovanför bottnen; 
vänd bort gylfskylten under sömnaden.  

Nåla därefter gylfskylten i rätt läge och 
sy stickningens rundade del, så att 
gylfskyltens nederkant fästs samtidigt i 
sprundbottnen. 

9. Sy en förstärkningsträns på 
sprundet där stickningen 
avbrutits. 
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MÖNSTERDELAR 
• vänster och höger frambyxa
• gylfskylt
• gylfsprundets infodring (den del som ligger ovanpå blixtlåset 
i den färdiga byxan) 

Det här gylfsprundet är gjort för att sys i ett stadigt tyg, t.ex i 
chinos eller sammetsbyxor. Föreställ dig höger och vänster 
som att byxan är påklädd. 

Allmänt: Klipp till och sy mönsterdelarna med 1 cm bred 
sömsmån. Klipp till och pressa fast mellanlägg på gylfskylten 
och på gylfsprundets infodring. Överkasta frambyxans söms-
måner längs gylfsprundet och grensömmarna innan du syr 
sprundet (dessa överkastningar syns inte på de ritade bilderna 
för att behålla beskrivningen tydlig).

1. Överkasta den runda kanten 
på gylfsprundets infodring. Nåla 
och sy infodringen i det vänstra 
främre byxbenets sprundkant 
räta mot räta. 

2. Vänd och sy ner sömsmånerna mot 
infodringen med hjälpstickningar, sy nära 
kanten.  Vik infodringen mot främre 
byxbenet aviga mot aviga och pressa 
framkantens vikning. 

3. Sy gylfskylten: Vik gylfskylten 
dubbel räta mot räta och sy nedre 
hörnet.  Vänd gylfskylten rätt och 
överkasta ihop de öppna kanterna.  

Nåla och sy blixtlåset på gylfskyl-
tens högra kant, så att blixtlåsets 
häktor placeras 2 cm från gylfskyl-
tens övre kant. Sy blixtlåset med en 
blixtlåspressarfot.

4. Nåla och sy gylfskylten i byxans 
sprund räta mot räta, så att blixtlå-
set ligger mellan.  Vik gylfskylten i 
rätt läge och sy en kantstickning på 
sömmen nära blixtlåset.

5. Nåla ihop främre byxbenen räta 
mot räta och sy grensömmen från 
gylfsprundets bottenhack längs ca 
5 cm mot byxbenens innersömmar. 

6. Dra upp blixtlåset och nåla 
sprundet i sitt slutliga läge, så att 
frambyxans MF-markeringar möts; 
nåla nära sprundkanten.  

7. Vänd främre byxbenen med 
avigan uppåt och nåla fast blixt-
låsets andra sida enbart i gylf-
sprundets infodring. Ta bort 
nålarna på rätsidan. Öppna blixt-
låset och sy fast det i infodring-
en noggrant med två sömmar 
bredvid varandra. 

8. Gör en schablon i papp av infodring-
ens mönster och använd den när du syr 
sprundets påstickning.  

Dra upp blixtlåset. Nåla fast infodringen 
i det vänstra främre byxbenet och sy en 
påstickning i två delar. Sy först en stick-
ning på infodringens raka kant och av-
sluta sömmen ca 3 cm ovanför bottnen; 
vänd bort gylfskylten under sömnaden.  

Nåla därefter gylfskylten i rätt läge och 
sy stickningens rundade del, så att 
gylfskyltens nederkant fästs samtidigt i 
sprundbottnen. 

9. Sy en förstärkningsträns på 
sprundet där stickningen 
avbrutits. 
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MÖNSTERDELAR 
• vänster och höger frambyxa
• gylfskylt
• gylfsprundets infodring (den del som ligger ovanpå blixtlåset 
i den färdiga byxan) 

Det här gylfsprundet är gjort för att sys i ett stadigt tyg, t.ex i 
chinos eller sammetsbyxor. Föreställ dig höger och vänster 
som att byxan är påklädd. 

Allmänt: Klipp till och sy mönsterdelarna med 1 cm bred 
sömsmån. Klipp till och pressa fast mellanlägg på gylfskylten 
och på gylfsprundets infodring. Överkasta frambyxans söms-
måner längs gylfsprundet och grensömmarna innan du syr 
sprundet (dessa överkastningar syns inte på de ritade bilderna 
för att behålla beskrivningen tydlig).

1. Överkasta den runda kanten 
på gylfsprundets infodring. Nåla 
och sy infodringen i det vänstra 
främre byxbenets sprundkant 
räta mot räta. 

2. Vänd och sy ner sömsmånerna mot 
infodringen med hjälpstickningar, sy nära 
kanten.  Vik infodringen mot främre 
byxbenet aviga mot aviga och pressa 
framkantens vikning. 

3. Sy gylfskylten: Vik gylfskylten 
dubbel räta mot räta och sy nedre 
hörnet.  Vänd gylfskylten rätt och 
överkasta ihop de öppna kanterna.  

Nåla och sy blixtlåset på gylfskyl-
tens högra kant, så att blixtlåsets 
häktor placeras 2 cm från gylfskyl-
tens övre kant. Sy blixtlåset med en 
blixtlåspressarfot.

4. Nåla och sy gylfskylten i byxans 
sprund räta mot räta, så att blixtlå-
set ligger mellan.  Vik gylfskylten i 
rätt läge och sy en kantstickning på 
sömmen nära blixtlåset.

5. Nåla ihop främre byxbenen räta 
mot räta och sy grensömmen från 
gylfsprundets bottenhack längs ca 
5 cm mot byxbenens innersömmar. 

6. Dra upp blixtlåset och nåla 
sprundet i sitt slutliga läge, så att 
frambyxans MF-markeringar möts; 
nåla nära sprundkanten.  

7. Vänd främre byxbenen med 
avigan uppåt och nåla fast blixt-
låsets andra sida enbart i gylf-
sprundets infodring. Ta bort 
nålarna på rätsidan. Öppna blixt-
låset och sy fast det i infodring-
en noggrant med två sömmar 
bredvid varandra. 

8. Gör en schablon i papp av infodring-
ens mönster och använd den när du syr 
sprundets påstickning.  

Dra upp blixtlåset. Nåla fast infodringen 
i det vänstra främre byxbenet och sy en 
påstickning i två delar. Sy först en stick-
ning på infodringens raka kant och av-
sluta sömmen ca 3 cm ovanför bottnen; 
vänd bort gylfskylten under sömnaden.  

Nåla därefter gylfskylten i rätt läge och 
sy stickningens rundade del, så att 
gylfskyltens nederkant fästs samtidigt i 
sprundbottnen. 

9. Sy en förstärkningsträns på 
sprundet där stickningen 
avbrutits. 


