
tutorial 
lady boxers 

størrelse 32/34 - 60 
!

   !

!  !!!!!!!!!
Dette mønsteret har ulike variasjoner for midje og ben. Det går ann å dele forstykket 
for å skape en effekt.  

Sømmonn er inkludert ved kantebånd eller foldestrikk. Legg till sømmonn ved 
trusestrikk/boxerstrikk. 

 !!



!
lady boxers 

uten sidestykke !
SØMMONN ER INKLUDERT VED KANTEBÅND ELLER FOLDESTRIKK.  
LEGG TIL SØMMONN VED TRUSESTRIKK/OPPLEGGSKANT. 
Anbefaller en myk strikk til midjen med bredde 25mm. !
Ved oppleggskant nederst i benet behøves ingen ekstra sømmonn legges til på den 
indre kilen da den havner i fallen av ytre kilen. !
Velg ekstra lav/lav/høy midje og uten/kort/lange/ekstra lange ben. 

!
!

!  

Klipp ut alle delene. Legg till sømmonn på de stedene som skal syes sammen. Legg 
till sømmonn på ben/midje om du velger trusestrikk. 

!



!  

Ved oppleggskant nederst på bena behøves ingen ekstra sømmonn legges til på 
den innerste kilen da den havner i oppleggskanten av den ytterste kilen.  
På bildet ligger innerste kilen underst. !

!  

Legg den lengste kilen rett mot rett på framstykket og den uten oppleggskant rett 
mot framstykkets vrangside. Sy sammen alle tre lagene. 

!



!  

Slik skal kilene ligge om du velger å ha oppleggskant på bena. 

!

!  !  

Brett ned kilen som ligger øverst. 

!



!  

Legg framstykket og bakstykket rett mot rett.  

!

!  

!
Brett opp kilen nærmest bakstykke og nåle mot bakstykkets grensøm. 



!  

!  

Brett rundt den andre kilen (ligger oppå framstykket) og nåle mot bakstykkets 
grensøm. Sy sammen alle tre lagene. 

!



!  

Fold trusen ut. 

!

!  

Legg framstykket og bakstykket rett mot rett. Sy en søm i midjen på den ene 
sidesømmen og et stykke ned, men ikke hele veien ned til benåpningen. La det 
være igjen et lite stykke for kantebånd. 

!



!  !  

Legg opp bena, eller sy fast foldestrikk/trusestrikk. 

!  

Kantebånd: Kant rundt.  

Foldestrikk: Legg foldestrikken på innsiden. Sy med sikk-sakk rundt mens du strekker 
den (ca 80% av lengden). Brett foldestrikken til framsiden. Sy med dekorsøm, sikk-sakk 
eller 3-stegs sikk-sakk rundt.  

Trusestrikk: Legg trusestrikken med den rette kanten mot kanten på trusens utside. Sy 
med sikk-sakk rundt mens du strekker den (ca 80% av lengden). Brett strikken til 
innsiden. Sy med dekorsøm, sikk-sakk eller 3-stegs sikk-sakk rundt. 



!  !   

!  !  

Avslutt med å sy en rettsøm over kantebåndet på innsiden. Klipp av det overflødige 
på en del, brett over den andre delen og sy noen sting. Klipp av den overflødige 
strikken. 

 !  



Ferdig! 

lady boxers 
med sidestykke !

SØMMONN ER INKLUDERT VED KANTEBÅND ELLER FOLDESTRIKK.  
LEGG TIL SØMMONN VED TRUSESTRIKK/OPPLEGGSKANT. 
Anbefaller en myk strikk til midjen med bredde 25mm. !
Ved oppleggskant nederst i benet behøves ingen ekstra sømmonn legges til på den 
indre kilen da den havner i fallen av ytre kilen. !!
Velg ekstra lav/lav/høy midje og uten/kort/lange/ekstra lange ben. 

!
!

!  

Klipp ut alle delene. Legg til sømmonn på de stedene som skal syes sammen. Legg til 
sømmonn på ben/midja om du velger trusestrikk. 

!



!  

Ved oppleggskant nederst på bena behøves ingen ekstra sømmonn legges til på 
den innerste kilen da den havner i oppleggskanten av den ytterste kilen.  
På bildet ligger innerste kilen underst. !

!  

Legg den lengste kilen rett mot rett på framstykket og den uten oppleggskant rett 
mot framstykkets vrangside. Sy sammen alle tre lagene. 

!



!  

Slik skal kilene ligge om du velger å ha oppleggssøm på bena. 

!

!  !  

Brett ned kilen som ligger øverst. 

!



!  

Legg framstykket og bakstykket rett mot rett.  

!

!  

Brett opp kilen nærmest bakstykket og nåle mot bakstykkets grensøm. 

!



!  

!  



Brett rundt den andre kilen (ligger oppå framstykket) og nåle mot bakstykkets 
grensøm. Sy sammen alle tre lagene.

!  

Vend trusen ut. 

!



!  

Legg sidebiten og bakstykket rett mot rett. Sy de sammen hele veien ned til 
benåpningen. Gjenta med sidebit og framstykke. 

La det være en liten bit åpent for kantebånd i sidesømmen. 

!



 !  

!
Legg opp bena eller sy fast foldestrikk/trusestrikk. 



!  

Kantebånd: Kant rundt.  

Foldestrikk: Legg foldestrikken på innsiden. Sy med sikk-sakk rundt mens du strekker 
den (ca 80% av lengden). Brett foldestrikken til framsiden. Sy med dekorsøm, sikk-sakk 
eller 3-stegs sikk-sakk rundt.  

Trusestrikk: Legg trusestrikken med den rette kanten mot kanten på trusens utside. Sy 
med sikk-sakk rundt mens du strekker den (ca 80% av lengden). Brett strikken til 
innsiden. Sy med dekorsøm, sikk-sakk eller 3-stegs sikk-sakk rundt. 

!
!



!

!  !   

!  !  

Avslutt med å sy en rettsøm over kantebåndet på innsiden. Klipp av det overflødige 
på en del, brett over den andre delen og sy noen sting. Klipp av den overflødige 
strikken. 

!

!  



 

!  

Ferdig! 

!
!


