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LÄTTSYTT 
GYLFSPRUND

Klipp till höger och vänster sida längs frambyxans gylfsprund 
enligt mönstermarkeringarna. Markera MF i sprundet och 
pressa en vikning på den högra sprundkantsinfodringen. Sy 
sprundet med 1 cm breda sömsmåner. Sy fast blixtlåset med 
en blixtlåspressarfot och sy resten av sömmarna med vanlig 
pressarfot.

1. Sy gylfskylten:  Vik gylfskylten dubbel räta mot räta och sy 
ihop nederkanterna. Vänd gylfskylten rätt och överkasta 
samman ytterkanterna. Sy blixtlåset på gylfskyltens kant.
2. Överkasta gylfsprundets kanter och grensömmen fram till 
bakre midjan. Sy grensömmen från bakre midjan till gylfsprun-
dets botten. 
3. Nåla och sy fast gylfskylten först räta mot räta på sprundets 

vänstra kant, så att blixtlåsets ena sida ligger mellan. (I). Vänd 
därefter gylfskylten i rätt läge och sy en stickning på sprund-
kanten nära blixtlåset (II).
4. Dra upp blixtlåset och nåla sprundet i rätt läge; passa den 
högra sprundkantens MF-vikning med den vänstra kantens 
MF-markering. Nåla fast blixtlåsets ena sida på sprundinfodring-
en från sprundets aviga; vik undan gylfskylten.
5. Ta bort knappnålarna på byxans rätsida, dra ner blixtlåset 
och sy fast blixtlåsets andra sida i infodringen med två 
stickningar. 
6. Dra upp blixtlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge. Sy en 
stickning på gylfsprundet från rätsidan; vik undan gylfskylten 
när du syr stickningen och använd mönstret som schablon. Sy 
fast gylfskyltens nedre hörn i infodringens sömsmån från avigan.
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LÄTTSYTT 
GYLFSPRUND

Klipp till höger och vänster sida längs frambyxans gylfsprund 
enligt mönstermarkeringarna. Markera MF i sprundet och 
pressa en vikning på den vänstra sprundkantsinfodringen. Sy 
sprundet med 1 cm breda sömsmåner. Sy fast blixtlåset med 
en blixtlåspressarfot och sy resten av sömmarna med vanlig 
pressarfot.

1. Sy gylfskylten: Vik gylfskylten dubbel räta mot räta och sy 
ihop nederkanterna. Vänd gylfskylten rätt och överkasta 
samman ytterkanterna. Sy blixtlåset på gylfskyltens kant.
2. Överkasta gylfsprundets kanter och grensömmen fram till 
bakre midjan. Sy grensömmen från bakre midjan till gylfsprun-
dets botten. 
3. Nåla och sy fast gylfskylten först räta mot räta på sprundets 

högra kant, så att blixtlåsets ena sida ligger mellan. (I). Vänd 
därefter gylfskylten i rätt läge och sy en stickning på sprund-
kanten nära blixtlåset (II).
4. Dra upp blixtlåset och nåla sprundet i rätt läge; passa den 
vänstra sprundkantens MF-vikning med den högra kantens 
MF-markering. Nåla fast blixtlåsets ena sida på sprundinfodring-
en från sprundets aviga; vik undan gylfskylten.
5. Ta bort knappnålarna på byxans rätsida, dra ner blixtlåset 
och sy fast blixtlåsets andra sida i infodringen med två 
stickningar. 
6. Dra upp blixtlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge. Sy en 
stickning på gylfsprundet från rätsidan; vik undan gylfskylten 
när du syr stickningen och använd mönstret som schablon. Sy 
fast gylfskyltens nedre hörn i infodringens sömsmån från avigan.
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