
MW patterns TUTORIAL: Play with me leggings

Tygrekommendation: Jersey 95% cotton, 5% lycra 
Använd overlock och covermaskin 
eller vanlig hushållsmaskin.

Cirka längd resårband (bredd 2cm): 
56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164  170 
38  39  41  42  43  45  46  47   49    50    51    53    54    55    56    57    58    59    60    61

Eller mät barnets midja och använd det måttet, och dra av ca 3-6cm. 
Ett annat sätt att enkelt få en lagom passande resår är att dra resårbandet runt barnets midja, och dra åt 
lagom mycket.

Tygåtgång CM (150cm brett tyg, 7mm sömsmån och 2cm fåll inkluderad):

 

Play with me leggings
Välj mellan många alternativ

Välj modell. 
Använd lagerfunktionen för att välja enstaka storlekar och för 
att inkludera eller 
exkludera sömsmånslinjer. 7mm sömsmån, 2cm fåll. 
Klicka på denna länk för att se en YouTube video som visar 
hur du använder lagerfunktionen  
 

1

Klipp ut alla delar, och markera passmärken 
med penna eller nålar. 

2x Leggings (klippes spegelvända) 
1x Resårband 
2x Fickor
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56-74            25                40                    50                       15
80-98            30                50                    70                       20
104-122        35                60                    85                       20

A4 version

Leggings och fickor

128-146        40                70                   100                      25
152-170        45                80                   115                      25

Storlek:      Shorts:        Capri:           Leggings:              Kjol:

https://www.youtube.com/watch?v=Ats6-Ew2AGI
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Markera ut fickplaceringen. 
Jag klipper ut fickan från mitt mönster 
och använder som mall. 
 
När du ska sy shorts eller capri längd, 
vik mönstret på linjen och addera för 
fåll.  
 
                           Shorts linje 
 
                          Fåll

sida 2

Markera ut fickplaceringen

För att enkelt skapa en jämn och fin 
ficka, så kan du använda en bit 
kartong som mall. 
Gör mallen utan sömsmån.

3A

2

3



Vik över sömsmånen på 
kartong-mallen och pressa. 
För att få det att hålla kan du 
använda stärk-spray. 
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sida 3

Vik över och pressa höger och 
vänster sida.

Vik och pressa fållen.

Och sedan nedtill. 
Ta sedan bort kartongen.

3B

3C

3D

3E



Nåla fickorna ovanpå din 
markeing.

Sy fast fickorna med en 
stretchig raksöm. 
Jag rekommenderar att sy 
en förstärkning så som 
bilden visar (som en böjd 
triangel) för att undvika att 
tråden spricker och repar 
upp sig.
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sida 4

Sy fållen med en täcksöm 
eller tvillingnål.

4

5

6



8

9

sida 5

Placera shortsen 
räta mot räta, och 
sy grensömmarna.

Fålla bensluten. 
Använd en 
coversöm eller 
tvillingnål.

Sy sömmen mellan 
benen.
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7



Så här fäster jag mina trådar 
och syr ner sömsmånen. 
 
 
Dra i en tråd.

Med en fästnål drar jag 
igenom alla trådar genom 
sömsmånen.

sida 6
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10

Gör likadant på båda sidor.

Placera nu sömsmånen mot 
baksidan av byxorna, håll 
den nere med fingrarna.

10A

10B

10C

10D



12
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sida 7

Placera resårbandets ändar 
ovanpå varandra. 
Se till så att bandet inte är 
tvinnat.

Sy en raksöm cirka 1-2 cm 
för att säkra sömsmånen 
och trådarna inuti. 
 
Klipp bort lösa trådar.

11

Sy ihop dem med en 
raksöm.

Nåla fast resårbandet på 
byxorna.

10E



Sy hela vägen runt.

Vänd byxorna till rätsidan.

sida 8

Vik in resåren först en 
gång...

...och sedan två. 
(Om du föredrar att endast 
vika ner en gång så kan du 
ta bort 2 cm av sömsmånen)

13

14

15

16
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17

sida 9

Sy runtom, använd en 
täcksöm eller tvillingnål.

Och så är du färdig! ^^

Bellflower topp och shorts

Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #playwithmeleggings
Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp (länk) MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
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https://www.facebook.com/groups/953959531405546/
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Addera sömsmån vid delningar

Adding a seam allowance at split lines

Orginal
Original

Kjol alternativ
Skirt option

Capri Shorts
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Kjol alternativ

1

sida 10

3

12

Klipp ut alla delar. 
 
1x Kjol 
1x Ok fram 
1x Ok bak 
2x Leggings (klippes spegelvända) 
1x Resårband

Sy bensömmarna.

Vänd ena benet till rätsidan.
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sida 11
4

5

6

Placera ena benet inuti det andra.

Sy grensömmen.

Fålla kjolen.
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sida 12

8

9

7 Sy ihop fram och bak ok.

Sy en rynktråd några millimeter från kanten.
Använd en lång raksöm (jag använde längd 4 
på min maskin).

Knyt fast trådarna på en sida.
Dra sedan i undertråden på andra sidan tills 
kjolen passar runt öppningen på leggingsen. 
Fördela sedan rynkorna jämnt.

Nu har du ett par leggings, ett ok 
och en kjol.

1

2 Sy ihop kortsidorna, räta mot räta
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sida 13

10 Trä kjolen över leggingsen. 

11 Placera oket över kjolen och leggingsen, räta 
mot räta.

12 Sy hela vägen runt.

1

2
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sida 14

13 Vänd till rätsidan, och fålla bensluten. 
Fäst trådarna.

14 1.Placera resårbandets ändar ovanpå varandra. 
Se till så att bandet inte är tvinnat. 
 
2. Sy ihop dem med en raksöm.

15 Placera resårbandet inuti leggingsen, och sy 
runt hela vägen.

1

2
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sida 15

16 Vik ner resåren mot insidan, först en gång...

17 ...och sedan två. 
(Om du föredrar att endast vika ner en gång 
så kan du ta bort 2 cm av sömsmånen när du 
klipper ut)

18 Sy hela vägen runt med en täcksöm eller 
tvillingnål. 
Fäst lösa trådar.



sida 16

Och så är du klar! ^^

Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #playwithmeleggings
Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp (länk) MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!
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https://www.facebook.com/groups/953959531405546/

