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Mönsterbeskrivning
Umbriel är ett par lekvänliga och snygga muddbyxor för barn i enkelstorlekarna 
56-152.

Muddbyxorna kan sys med eller utan fickor och har valmöjlighet till en lite 
högre mudd i benslut för att de bekvämt ska gå att använda länge när barnet 
växer. Fickorna går att variera mellan exempelvis dolda fickor, dolda fickor med 
muddöppning och synliga fickor med mudd eller kantband.

Mönstret är konstruerat för elastiska tyger och för sig bra i exempelvis 
bomullsjersey och tunnare öglad jogging med stretch. Umbriel är en lekvänlig, 
enkel modell och beroende på tygval passar den fint i många olika 
sammanhang. 

Sömsmån och fållar
Mönstret innehåller inte sömsmån utan detta måste läggas till. 

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån
Stickning = en raksöm nära kanten

Översikt av mönsterdelar för de olika modellerna på nästa sida.

Ta gärna del av andras Umbriel-byxor för inspiration och visa upp dina egna
alster i Facebook-gruppen ”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggarna #umbrieltrousers, #pysselnabonpattern och
#pysselnabon på Instagram. 
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I klipplanen visas vilka mönsterdelar som används till de olika modellerna av 
muddbyxan.

Mönsterdelar för muddbyxa utan fickor
2 st byxdelar (spegelvända)
2 st benmuddar
1 st midjemudd

Mönsterdelar för muddbyxa med dolda fickor
Börja med att dela byxdelen längs med mittlinjen och 
klipp ur ficköppningen på den främre byxdelen.
2 st främre byxdelar (spegelvända) 
2 st bakre byxdelar (spegelvända)
2 st benmuddar
1 st midjemudd
2 st fickpåse främre med ficköppning
2 st fickpåse bakre med ficköppning

Mönsterdelar för muddbyxa med dolda fickor och 
muddad ficköppning
Börja med att dela byxdelen längs med mittlinjen och 
klipp ur ficköppningen på den främre byxdelen.
2 st främre byxdelar (spegelvända) 
2 st bakre byxdelar (spegelvända)
2 st benmuddar
1 st midjemudd
2 st fickpåse främre med ficköppning
2 st fickpåse bakre med ficköppning
Muddremsa till ficköppningen (85% av ficköppningen)

Mönsterdelar för muddbyxa med synliga fickor och 
muddad ficköppning
Börja med att dela byxdelen längs med mittlinjen.
2 st främre byxdelar (spegelvända) Obs – ej ficköppning!
2 st bakre byxdelar (spegelvända)
2 st benmuddar
1 st midjemudd
2 st fickpåse främre med ficköppning
Muddremsa till ficköppningen (80% av ficköppningen)
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Klipp ut följande delar:
- 2 st byxdelar (spegelvända)
- 1 st midjemudd
- 2 st benmudd

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar.

Grundbeskrivning - Sy muddbyxor utan fickor
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1. Placera främre byxdelen framför dig och lägg den andra
byxdelen räta mot räta ovanpå. Nåla ihop grensömmarna
både fram och bak och sy ihop.

2. När du syr ihop grensömmen på byxorna underlättar det 
att vika byxdelen så att grenen blir rak.



©Pysselnabon 7

3. Vänd byxan så att den främre och bakre grensömmen möts
och två ben bildas. Nåla längs med innerbenssömmarna; från
ena benslutet upp i grenen och ner i det andra benslutet. 
Lägg gärna sömmarna i grenen åt varsitt håll. Sy ihop.

4. Vik midjemudd och benmuddar räta mot räta var för sig så 
att kortsidorna möts, nåla och sy ihop. 
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5. Vik benmuddarna så att avigsidorna möts och det bildas en 
ring. Markera benmuddarnas mitt fram, mitt bak och sidor 
med knappnålar (muddarna delas därmed in i fyra lika stora 
delar). Dela in byxsluten på samma sätt i fyra delar. 

Trä benmudden över benslutet , passa muddens markeringar
mot benslutets och nåla ihop. Försäkra dig om att muddens
söm mötter benslutets innerbenssöm. Nåla och sy ihop. 

6. Fäst tråden ordentligt och vik ut mudden. Upprepa på det 
andra benslutet.
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7. Vik midjemudden så att avigsidorna möts och det bildas en 
ring. Markera midjemuddens mitt fram, mitt bak och sidor 
med knappnålar (muddarna delas därmed in i fyra lika stora 
delar).  Dela in midjan på samma sätt i fyra delar. 

Trä midjemudden över byxdelen , passa muddens
markeringar mot midjans och nåla ihop. Försäkra dig om att
fickorna ligger ordentligt. Nåla och sy ihop. 

8. Fäst tråden ordentligt och vik ut 
mudden. Nu är dina byxor klara, bra 
jobbat!



Förbered byxdelen
Börja med att förbereda byxdelen genom att dela den längs mittlinjen. 
Klipp ur ficköppningen på den främre byxdelen.

Klipp ut följande delar:
- 2 st främre byxdelar (spegelvända)
- 2 st bakre byxdelar (spegelvända)
- 1 st midjemudd
- 2 st benmudd
- 2 st fickpåse bakre utan ficköppning (spegelvända)
- 2 st fickpåse främre med ficköppning (spegelvända)

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar, även där du delat 
byxdelen längs mittlinjen.

Sy muddbyxor med dolda fickor
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1. Placera främre byxdelen framför dig och lägg en främre
fickpåse med ficköppning räta mot räta över, nåla ihop i
ficköppningen. Sy ihop med en elastisk söm. 

Upprepa på den andra främre byxdelen.
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2. Vänd fickdelen mot framstyckets avigsida och pressa
ficköppningen. Här kan du välja att sy en stickning längs med 
ficköppningen.

Upprepa på den andra främre byxdelen.

3. Lägg den bakre fickdelen räta mot räta ovanpå den främre, 
nåla längs den böjda sidan och sy ihop fickpåsen.

Upprepa på den andra främre byxdelen.
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4. För att underlätta kommande steg av sömnaden kan du 
välja att nåla fast fickan på sin plats både i sidan och upp mot 
midjan, gör likadant på båda främre byxdelarna. 

5. Lägg den bakre byxdelen räta mot räta ovanpå den främre, 
nåla längs mittlinjen. Sy ihop sidsömmen, var nogrann över
fickan så att den håller sig rak.

Upprepa på den andra byxdelen.
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6. Vik ut den ena byxdelen, pressa sidsömmen om du vill. 
Placera den andra byxdelen räta mot räta ovanpå och nåla
ihop grensömmarna både fram och bak.

7. När du syr ihop
grensömmen på byxorna
underlättar det att vika
byxdelen så att grenen blir rak.

Sy ihop grensömmarna bade 
fram och bak.
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8. Vänd byxan så att den främre och bakre grensömmen möts
och två ben bildas. Nåla längs med innerbenssömmarna; från
ena benslutet upp i grenen och ner i det andra benslutet. 
Lägg gärna sömmarna i grenen åt varsitt håll. Sy ihop.

9. Vik midjemudd och benmuddar räta mot räta var för sig så 
att kortsidorna möts, nåla och sy ihop. 
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10. Vik benmuddarna så att avigsidorna möts och det bildas 
en ring. Markera benmuddarnas mitt fram, mitt bak och sidor 
med knappnålar (muddarna delas därmed in i fyra lika stora 
delar). Dela in byxsluten på samma sätt i fyra delar. 

Trä benmudden över benslutet , passa muddens markeringar
mot benslutets och nåla ihop. Försäkra dig om att muddens
söm mötter benslutets innerbenssöm. Nåla och sy ihop. 

11. Fäst tråden ordentligt och vik ut mudden. Upprepa på det 
andra benslutet.
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12. Vik midjemudden så att avigsidorna möts och det bildas 
en ring. Markera midjemuddens mitt fram, mitt bak och sidor 
med knappnålar (muddarna delas därmed in i fyra lika stora 
delar).  Dela in midjan på samma sätt i fyra delar. 

Trä midjemudden över byxdelen , passa muddens
markeringar mot midjans och nåla ihop. Försäkra dig om att
fickorna ligger ordentligt. Nåla och sy ihop. 

13. Fäst tråden ordentligt och vik ut mudden. 
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Umbriel med
dolda framfickor
fram kan se ut

så här!



Förbered byxdelen
Börja med att förbereda byxdelen genom att dela den längs mittlinjen. 
Klipp ur ficköppningen på den främre byxdelen.

Klipp ut följande delar:
- 2 st främre byxdelar (spegelvända)
- 2 st bakre byxdelar (spegelvända)
- 1 st midjemudd
- 2 st benmudd
- 2 st fickpåse bakre utan ficköppning (spegelvända)
- 2 st fickpåse främre med ficköppning (spegelvända)
- 2 st muddremsor till ficköppningen (höjd 3 cm utan sömsmån, 

längd ca 85% av ficköppningen)

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar, även där du delat 
byxdelen längs mittlinjen.

Muddade ficköppningar

©Pysselnabon 18

1. Placera främre byxdelen framför dig och markera mitten 
på ficköppningen. Vik mudden med rätan ut, nåla ihop
och markera mitten på mudden. Nåla fast mudden i
ficköppningen.
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2. Placera en främre fickpåse med ficköppning räta mot 
räta över din byxdel och mudd, nåla och sy ihop med en
elastisk söm. 

3. Vänd fickdelen mot framstyckets avigsida och pressa
ficköppningen. 

Upprepa på den andra främre byxdelen.

Fortsätt sy ihop fickan från och med steg 3 i
sömnadsbeskrivningen för muddbyxa med ficka (sid. 11).
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Umbriel med
muddade

framfickor fram
kan se ut så här!



Förbered byxdelen
Börja med att förbereda byxdelen genom att dela den längs mittlinjen. 
Klipp INTE ur ficköppningen på den främre byxdelen.

Klipp ut följande delar:
- 2 st främre byxdelar (spegelvända)
- 2 st bakre byxdelar (spegelvända)
- 1 st midjemudd
- 2 st benmudd
- 2 st fickpåse främre med ficköppning (spegelvända)
- 2 st muddremsor till ficköppningen (höjd 3 cm utan sömsmån, 

längd ca 85% av ficköppningen)

Sömsmån
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar, även där du delat 
byxdelen längs mittlinjen. Du behöver ej lägga till sömsmån i 
ficköppningen.

Synliga fickor
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1. Placera fickpåsen framför dig och markera mitten på
ficköppningen. Vik mudden med rätan ut, nåla ihop och
markera mitten på mudden. Nåla fast mudden i
ficköppningen och sy ihop.
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2. Vänd mudden rätt och pressa ficköppningen. 

3. Placera fickan ovanpå den främre byxdelen och nåla fast.
Du kan med fördel använda en limpenna längs den yttre
rundade kanten för att fixera fickan vid byxdelen. Sy fast 
fickan med en dekorsöm längs den yttre rundade kanten. 
Upprepa med den andra fickan.

Fortsätt sy ihop fickan från och med steg 5 i
sömnadsbeskrivningen för muddbyxa med ficka (sid. 12).

Tips! Du kan också sy med fickan under byxdelen – då klipper du ut den bakre
fickpåsen istället och ficköppningen på byxdelen.



Inspirationsbilder

Ett oändligt stort tack till alla testsömmerskor som testat 
mönstret, kommit med värdefull feedback och fotat sina byxor 
för att dela med sig av inspiration. Utan er hade det inte varit 

möjligt!
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Tips på fler mönster från 
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Tips på fler mönster från 
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