Sybeskrivning ”Sk8er Boi”!
I din tygpåse finns 1 stor bit grovt rutigt tyg till shorts. 1 avlång tygbit till benvärmare.
Till detta behöver du utöver tyget: resårband och kardborrband.

Shorts:
1. Lägg ut tyget dubbelvikt. Klipp ut enligt mönster MEN lägg till ca3cm i midjan. Mönstret
är för låga byxor så jag la till för det inte skulle bli för tight i grenen. Byxorna ska vara
precis ovanför knäna så mät och klipp rätt längd.
2. Sicksacka delarna för tyget “går upp i kanterna”
3. Sy ihop byxorna längs med insidan av benen
4. Utsidan av benen syr du ihop med hjälp av kardborreband (eller annan lösning som du
föredrar) för att kunna få av shortsen lätt och snabbt. Längst upp vid midjan är det okej
att sy ihop så länge barnet kan få av och på byxorna med skridsko på
TÄNK PÅ: sätt kardborren så den ej är mot huden (strumpbyxor går sönder.) lämpligt är att lägga
till en kant på ca 1 cm i sidorna redan när du klipper ut tyget så kardborren inte ligger
direkt emot.
5. När detta är gjort så vänder du det ena benet så du har ett ben med rät sidan ut och ett
med avigsidan ut. Stoppa rätsidebenet i avigsidabenet, nåla ihop och sy hela
grensömmen från framsida till baksida.
6. Vik ner ca 3cm och sy en kanal till resår. Glöm inte öppning för att få in resåren.
7. Trä i resåren i midjan till det är lagom.

Sybeskrivning strumpor (benvärmare):
1. Dela ev biten för benvärmare i två delar (om du inte redan fått den klippt).
2. Sy en kanal upp och ned. Trä i smal resår och sy fast i båda ändarna. Fäst smal kardborre
så att de blir öppningsbara och kan tas av och på utan problem.
3. De ska se ut som en strumpa och vara precis nedstoppade i skridskon. Så gör dem inte så
stora.

Några funderingar så fråga Anja (Max Åkessons mamma)

