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Du kan sy jeansen enligt modell 24 som finns i nummer 1/2019 
av ett par begagnade jeans i stor storlek. Placera först ut 
mönstren på de gamla jeansen och försäkra dig om att 
materialet räcker till. Tvätta de gamla jeansen innan du 
påbörjar arbetet. Innan du börjar klippa i de gamla jeansen kan 
du se efter hur sömmarna är sydda!

Gör så här: 
Bild 1a och 1b. Klipp upp jeansens byxben nära inner- 
sömmen. Bred ut jeansen på ett bord och placera ut mönstren 
på jeansen. De gamla jeansen har hela sidsömmar med fint 
slitage så dem använder vi som sidsömmar även i de nya 

jeansen. Sprätta upp sidsömmarna längs sidfickornas parti, så 
är sömsmånerna hela på bakbyxan. Tyget mellan byxbenen vid 
knäet får bli kvar som extra vidd.  Klipp till en del i taget. 
Undvik att klipp till delarna av byxans allra mest slitna partier. 

Bild 2. Klipp till den nya byxans bakfickor av de gamla 
jeansens bakfickor; passa mönstrets vikningslinje med den 
gamla fickans vikning, så kan du återanvända ficköppningen.  

Bild 3. Klipp till de inre fickpåsarna av frambyxan, var försiktig 
så att du inte klipper i de gamla fickorna som ligger på avigan.  

Ge gamla jeans 
ett nytt liv!

Bild 4. Klipp till de yttre fickpåsarna av de gamla jeansens 
fickpåsar.

Bild 5a och 5b. Sprätta också bort midjelinningen och 
bälteshällorna av de gamla jeansen om de kan användas. Klipp till 
den nya byxans midjelinning enligt mönstret; sy en söm mitt bak 
vid behov och använd de gamla byxornas knapphål och jeansk-
napp. 

Ta också tillvara sprundets knapplist med knappar om det finns 
en sådan.  

I stället för byxans knäppning kan du sy i ett jeansblixtlås i 
metall. Du kan läsa och skriva ut den illustrerade beskrivnin-
gen till Gylfsprund II på vår webbplats: http://ottobrede-
sign.com/ottobre-lab/

Lädermärket berättar om byxans ursprung, så ta gärna vara på 
det och sy det på de nya byxorna. Ta tillvara de bitar som blir 
över om du senare behöver lappa byxorna. 

Sy byxan enligt arbetsbeskrivningen i nummer 1/2019. Sy med 
stickningstråd. När du ska sy tjocka sömmar, kan du slå på 
sömmarnas skärningspunkter med en hammare.
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Du kan sy jeansen enligt modell 24 som finns i nummer 1/2019 
av ett par begagnade jeans i stor storlek. Placera först ut 
mönstren på de gamla jeansen och försäkra dig om att 
materialet räcker till. Tvätta de gamla jeansen innan du 
påbörjar arbetet. Innan du börjar klippa i de gamla jeansen kan 
du se efter hur sömmarna är sydda!

Gör så här: 
Bild 1a och 1b. Klipp upp jeansens byxben nära inner- 
sömmen. Bred ut jeansen på ett bord och placera ut mönstren 
på jeansen. De gamla jeansen har hela sidsömmar med fint 
slitage så dem använder vi som sidsömmar även i de nya 

jeansen. Sprätta upp sidsömmarna längs sidfickornas parti, så 
är sömsmånerna hela på bakbyxan. Tyget mellan byxbenen vid 
knäet får bli kvar som extra vidd.  Klipp till en del i taget. 
Undvik att klipp till delarna av byxans allra mest slitna partier. 

Bild 2. Klipp till den nya byxans bakfickor av de gamla 
jeansens bakfickor; passa mönstrets vikningslinje med den 
gamla fickans vikning, så kan du återanvända ficköppningen.  

Bild 3. Klipp till de inre fickpåsarna av frambyxan, var försiktig 
så att du inte klipper i de gamla fickorna som ligger på avigan.  

Bild 4. Klipp till de yttre fickpåsarna av de gamla jeansens 
fickpåsar.

Bild 5a och 5b. Sprätta också bort midjelinningen och 
bälteshällorna av de gamla jeansen om de kan användas. Klipp till 
den nya byxans midjelinning enligt mönstret; sy en söm mitt bak 
vid behov och använd de gamla byxornas knapphål och jeansk-
napp. 

Ta också tillvara sprundets knapplist med knappar om det finns 
en sådan.  

I stället för byxans knäppning kan du sy i ett jeansblixtlås i 
metall. Du kan läsa och skriva ut den illustrerade beskrivnin-
gen till Gylfsprund II på vår webbplats: http://ottobrede-
sign.com/ottobre-lab/

Lädermärket berättar om byxans ursprung, så ta gärna vara på 
det och sy det på de nya byxorna. Ta tillvara de bitar som blir 
över om du senare behöver lappa byxorna. 

Sy byxan enligt arbetsbeskrivningen i nummer 1/2019. Sy med 
stickningstråd. När du ska sy tjocka sömmar, kan du slå på 
sömmarnas skärningspunkter med en hammare.


