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Mönstret
Lani är ett par korta shorts för tjejer
och killar i enkelstorlekarna 74-152.
Genom de olika varianterna är Lani ett
väldigt variationsrikt mönster. Lani
Ballongshorts är en ”puffig” modell och
sys med veck på fickorna, medan Lani
Shorts är rakt skurna och passar lika bra
till tjejer som till killar. För att skapa
den ”puffiga” känslan kan byxbenen
avslutas med en benmudd/resår, medan
den raka modellens byxben fållas nertill
och kan vikas upp för en trendig look.
Flärpar runt den uppvikta fållen och hällor
till byxlinningen kan också väljas till för
fler snygga detaljer och ett mer
”dressat” utseende.
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Börja med att läsa igenom hela
sömnadsbeskrivningen. På så sätt kan
eventuella frågor få sina svar redan nu!
Kontakta mig annars gärna på
steffi@bonchipie.de

Material

-

Skrivare och papper
Tygsax / Rullkniv
Knappnålar / Clips
Måttband / Linjal
Hushållsmaskin och/eller overlock

Valbart
-

Mudd
Passpoalband
Resår 2,0 till 3,0 cm bred
Spets eller andra dekorationer

Tygval
Lani är konstruerat för vävda tyger, men kan
också sys av elastiska tyger. För att sy
shortsen av ett elastiskt tyg, se de särskilda
angivelserna i sömnadsbeskrivningen.
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Passform
Välj en passande storlek med hjälp av tabellen. Byxan är tänkt att sitta löst.

Mått barn:
Klädstorlek

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

152

Kroppsstorlek

71,0- 77,0- 83,0- 89,0- 95,0- 101,0- 107,0- 113,0- 119,0- 125,0- 131,0- 137,0- 143,0- 149,076,0 82,0 88,0 94,0 100,0 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 136,0 142,0 148,0 154,0

Midjemått

47,0 48,5 50,0 51,5 53,0 54,5 56,0 57,5 59,0 60,5 62,0 63,5 65,0 68,0

Höftmått

48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 75,0

Lårmått

26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0

Jag vill poängtera att måtten i tabellen är genomsnittsmått. Alla barn växer olika och av den anledningen
kan det förekomma avvikelser. Mät därför barnet först. På förekommen anledning kan mönstret
anpassas, exempelvis genom att bredden för storlek 92 kombineras med längden för storlek 86 eller
tvärtom. För att göra det ritar du enkelt ihop linjerna på mönstret. Välj alla fickor utifrån
mönsterbredden. Tänk på att även anpassa benmudden.

Slutmått byxa (utan resår)
Klädstorlek

74

80

86

92

98

104

110

Höftmått

49,9 52,1 54,5 56,8 59,0 61,2 63,5 65,7 68,0 70,5 73,1 75,7 78,4 81,1

Mudd Ballongshorts

28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0

Mudd raka shorts

31,8 32,8 33,9 35,0 36,1 37,2 38,2 39,4 40,5 41,8 43,1 44,3 45,7 47,1

Förkortningar

Sömsmån

SM = sömsmån

Sömsmån ingår EJ!
Vänligen lägg till.

116

122

128

134

140

146

152

*Alla mått anges i centimeter!
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Resår för vävda tyger:
Klädstorlek

74

80

86

92

98

104

110

116

122

128

134

140

146

152

Resår till linning
17,5 18,0 19,0 20,0 20,5 21,0 22,0 23,0 23,5 24,5 25,5 26,0 27,0 28,0
bak
Dra av ca. 2-3 cm för smala barn.

Resår endast i linning bak

Resår i hela linningen

Resår för elastiska tyger:
Här drar du resåren genom hela linningen. Längden mäter du direkt på barnet.
Alternativt kan du även sy dina Lani-shorts med mudd i midjan.
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Skriva ut mönstret
För att ditt mönster ska få rätt storlek, var noga med att du skriver ut det i verklig storlek och i
högformat. Helst skriver du först ut den första sidan som testsida. Där finns en testkvadrat, som ska
ha måtten 2x2 cm.
2x2

Plan för tejpning
Mönstret tejpas ihop enligt följande:

Klipp av hörnen:
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Varianter
Lani Ballongshorts

Lani shorts (tjej modell)

Lani shorts (rak modell)
kort variant

Lani shorts (rak modell)
lång variant
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Lani Ballongshorts (med veck)
Efter att du skrivit ut, tejpat och ritat av ditt
mönster, klipper du ut alla mönsterdelarna i
ditt valda tyg. Glöm ej att lägga till sömsmån
och fåll; dessa ingår ej! Du bör nu ha följande
delar:
• 2x framstycke
• 4x benmudd
• 2x bakstycke
• 2x fickpåse 1
• 2x midjelinning fram • 2x fickpåse 2
• 2x midjelinning bak • 2x (resp. 4x) Bakfika

1

2x
4x
2x

2x

2x
2x

2x
2x

2
3

För över markeringarna för vecken på ditt
framstycke. Antingen genom att klippa små
hack i sömsmånen eller med knappnålar.

Lägg nu vecken vid markeringarna, på höger
framstycke mot höger och tvärtom. Veckens
öppningar ska så att säga peka utåt på
respektive framstycke.
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4x

7

4

Spetsarna ska passa i rundningen. (Bild från
avigsidan)

5

Fixera de lagda vecken genom att sy en
stickning när kanten upptill.

6

Ta nu fickpåse 1 och lägg denna räta mot räta
ovan på ditt förberedda framstycke. Sy nu
fast båda längs rundningen. Om du vill kan du
samtidigt sy in en passpoal eller spets som
dekoration.
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7

Sy därefter en stickning nära kanten från
rätsidan.

8
9

Därefter lägger du fickpåse 2 ovanpå fickpåse
1 och syr samman dessa.

Fixera fickpåsen upptill och längs sidan genom
att sy en stickning nära kanten.
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Bakficka

10
11
12

När du har klippt ut mönsterdelarna till dina
bakfickor, för du över markeringarna för
motvecken från mönstret på tyget. Om du vill
du en vanlig ficka utan veck faller detta steg
bort.

I det här exemplet har jag tagit fickan i enkelt
tyg och fållat den. Pressa sömsmånen inåt med
ett jämt avstånd och nåla fast ordentligt.

Sy fast den invikta fållen och pressa en gång
till. Naturligtvis kan du även välja att sy fickan
i dubbelt tyg. Då klipper du ut två mönsterdelar
till varje ficka, lägger dem räta mot räta och
syr samman dem (lämna ett litet vändhål –
detta sluts sedan när du syr fast fickan). Klipp
ner sömsmånen i rundningen och därefter
vänder du fickan rätt. Även nu pressar du
rundningen ordentligt.
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13
14
15

Vecken på denna ficka läggs in mot fickans
mitt.

På bilden visande baksidan ser du hur vecken
ska ligga. Fixera även detta veck med en söm
nära kanten. Därefter kan du fålla eller kanta
överkanten på fickan.

Placera dina fickor på byxans bakstycken.
Markeringarna på mönstret hjälper dig som
orientering.
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Sy samman ballongshortsen

16
17

När du har sytt färdigt alla fickorna, lägger du
ett framstycke räta mot räta ovanpå ett
bakstycke och syr sidsömmen.

Sy även innerbenssömmen. Upprepa samma
steg på det andra fram-/bakstycket.

18

Vänd det ena byxbenet rätt och skjut in det
inuti det andra, räta mot räta.
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19

Nåla samman båda byxbenen ordentligt längs
grensömmen och sy hela grensömmen i ett
svep.

20

Nu är dina ballongshorts nästan färdiga.

Benmudd med flärp

21

Förbered flärparna till dina benmuddar genom
att sy samman två i taget. Klipp ner
sömsmånen och vänd flärpen rätt. Här kan du
gärna pressa den fin.
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22

Sy en stickning när kanten på båda flärparna.

23

Nåla fast muddflärpen på en av dina
benmuddsdelar. Var noga med att placera den
på mitten (mudden viks och sömsmånen räknas
också bort från bredden).

24

Därefter lägger du den andra benmuddsdelen
räta mot räta ovanpå och syr ihop dem i
sidorna, så att du får en ring.
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25
26
27

För att byxbenet ska passa i din mudd, måste
du rynka det. För att göra det syr du en
raksöm med långa stygn längs kanten på
byxbenets fram- respektive bakstycke. Tänk
på att inte fästa tråden när du startar och
slutar.

Stoppa in byxmudden inuti byxbenet, innerrespektive yttersömmar möts då. Nu kan du
dra i undertråden på din rynksöm tills önskad
längd är uppnådd. Mudden och byxbenet ska få
samma omkrets.

Innan du syr samman alltsammans, fördelar du
rynket jämnt längs benmuddens bredd.
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Midjelinning med resår

28
29

Sist men inte minst är det dags för
midjelinningen. Lägg linningens fram- och
bakstycken räta mot räta ovanpå varandra.
Foderdelarna kan gärna ha en avvikande färg.

Nåla nu fast resåren till höger och till vänster
på fodret och sy in det med. Vid elastiska
tyger faller några arbetssteg bort. Resåren
träs då istället genom hela midjemudden.

30

Skjut nu in båda ringarna (med de fina
tygsidorna mot varandra) i varandra och sy
ett varv runt längs den övre kanten.
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31
32
33

Fixera nu bara resåren längs midjelinningen.
För att göra det syr du en elastisk söm
ovanpå linningens bakstycke. Du kan också välja
att sy flera sömmar med jämnt avstånd från
varandra som en fin detalj.

Midjelinningen nålar du nu fast räta mot räta
upptill på byxan. Alla sidsömmar möts därmed.
Sy sedan ett varv runt – på baksidan sträcker
du ut linningen inklusive resår till
byxbakstyckenas bredd medan du syr.

Nu saknas endast en (tryck-)knapp på dina
benflärpar.

©Upphovsrätt 2019 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

17

34

Nu är dina ballongshorts färdiga!
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Lani shorts (rak modell)
För att sy Lani shorts (rak modell) behöver du
följande mönsterdelar:
•
•
•
•
•
•

1

2x framstycke
2x bakstycke
1x midjelinning fram
1x midjelinning bak
1x foder fram
1x foder bak

Fuskgylf

• 2x fickpåse 1
• 2x fickpåse 2
• bakficka
• 4x byxbensflärp
• 3-5x skärphällor
(utifrån tycke och smak)

2x
4x

2x

2x

2x

3-5x
4x

2x
2x

* Denna del av sömnadsbeskrivningen är gjort av Stefanie Nordmann-Kapi

2
3

Om du vill sy dina shorts med fuskgylf, klipper
du ut dina framstycken längs linjen för
fuskgylf. Lägg båda framstyckena ovanpå
varandra räta mot räta.

Markera med hjälp av mönstret mitt fram för
din storlek på tyget.
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4
5

Om du vill kan du sy en hjälpsöm mitt fram
med lång stygnlängd och utan att fästa tråden
när du börjar och slutar, annars hoppar du
över detta steg.

Sy samman framstycket längs fuskgylfen och
grenen. För vävt tyg har jag här använt 1 cm
sömsmån.

6

Om du syr i vävt tyg överkastar du tygets
kant.
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20

7
8

Vik isär byxans delar. Så ser det nu ut
framifrån. Vik fuskgylfen åt önskad sida.

Fixera sedan fuskgylfen med en söm. Därefter
kan du dra bort den tidigare insydda
hjälptråden.

Sidfickor

9

Ta fickpåse ett och lägg den räta mot räta
längs ficköppningen. Sy samman och överkasta
kanten.
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10
11
12

Vik in fickdelen på byxans avigsida, pressa
ordentligt och sy en stickning nära
ficköppningens kant.

Ta sedan fickpåse 2 och lägg den räta mot
räta ovanpå fickpåse 1 (denna är uppvikt här).
Sy samman båda fickpåsarna som på bilden.

Fixera nu fickpåsarna upptill och i sidan med en
söm innanför sömsmånen.
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13

Upprepa på andra sidan. Därmed är
framstycket färdigt.

Dolda bakfickor

14
15

För över markeringarna för dina dolda
bakfickors position på rätsidan av dina
bakstycken.

På fickpåsarna markerar du också dessa
punkter på avigsidan och lägger dem räta mot
räta på bakstyckena, punkterna hamnar då
ovanpå varandra. Därefter förbinder du
punkterna med varandra med ett streck och
ritar, som du ser på bilden, en ram med ett
avstånd på ca. 0,3 cm från strecket. Ju
närmare du ritar linjen, desto smalare blir
ficköppningen.
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16

Nu syr du ett varv längs din inritade ram.
Därefter klipper du upp linjen däremellan
genom båda tyglagren. Ca. 0,5 cm från
kortlinjen stannar du saxen och klipper upp ett
V ut mot hörnen. Var noga, så att du inte
klipper av sömmen.

17
18

Vänd din fickdel inåt genom hålet och pressa
fickan platt. Sy en stickning nära kanten runt
ficköppningen från rätsidan.

Nu är det bara att lägga fickpåse 2 ovanpå den
första och sy samman dem. Byxdelen sys ej
med! Naturligtvis kan du även sy fast
fickpåsen utanpå.
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24

Passpoalfickor

* Denna del av sömnadsbeskrivningen är gjort av Stefanie Nordmann-Kapi

19
20
21

Börja med att ta ett bakstycke.

Lägg även här mönsterdelen på bakstyckets
rätsida och markera positionen för
ficköppningen i din valda storlek.

Såhär ser din markering ut nu.

©Upphovsrätt 2019 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

25

22
23
24

Använd dig nu gärna av en gradskiva. Rita med
1 cm avstånd över och under ytterligare två
parallella linjer. Koppla samman ändpunkterna
på den ursprungliga linjen med de två nya, så
att du får en rektangel. Markera nu en punkt
på den mellersta linjen 1 cm från kortsidorna
och koppla samman denna punkt med hörnen,
så att du får en triangel.

Klipp ut två passpoalband. 2cm längre än din
ficköppning och 4 cm breda.

Vik remsorna längs med, så att de nu blir 2 cm
breda och pressa ordentligt.
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25
26

Ta en av passpoalremsorna och lägg den längs
den mittersta linjen. Fyll i markeringen från
kortsidorna.

Rita nu ut en linje i mitten på remsan.

27

Nåla nu fast remsan ordentligt och markera
start- och slutpunkt.
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28
29

Nu gäller det att sy precis på linjen! Var noga
med start- och slutpunkterna.

Sy fast passpoalband nummer två på samma
sätt som det första.

30

Klipp nu försiktigt upp den mellersta linjen,
men bara fram till början av trekanten! Klipp
sedan försiktigt längs trekanten ut till hörnen.
Var nog med att inte klippa av sömmen.
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31
32

Vänd nu försiktigt in passpoalbanden genom
öppningen på byxans baksida. Pressa allt
ordentligt!!

Var noga med att de inklippta trianglarna nu
befinner sig på avigsidan.

33

Sy en stickning nära kanten ett varv runt
ficköppningen.
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34
35

Om du vill ha en fake-passpoalficka, klipper du
nu ytterligare en tredje remsa.

Lägg den ovanpå de tidigare remsorna och sy
fast den med en sicksacksöm ett varv runt. Sy
enbart i remsorna – ej i byxtyget.

36

För att sy äkta passpoalfickor tar du nu
istället en fickpåse.
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30

40
41

Lägg fickdelen med rätsidan kant i kant på den
undre remsan, så att den pekar uppåt.

Sy nu fast fickdelen med en sicksacksöm på
passpoalremsan.

42

Vik ner fickdelen.
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43
44

Ta nu den andra fickpåsdelen och lägg den med
rätsidan nedåt längs kanten på den övre
passpoalremsan.

Sy fast även denna fickdel med en
sicksacksöm längs passpoalremsan.

45

Sy nu ihop din ficka nertill och längs sidorna.
Innan du syr kan du jämna till fickan nertill. Om
du syr samman din ficka med overlock kan
skära bort det överflödiga tyget i samma steg
som när du syr ihop fickan.
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46

Din passpoalficka är nu färdig!

Sy ihop shortsen

* Denna del av sömnadsbeskrivningen är gjort av Stefanie Nordmann-Kapi

47
48

Ta bakstyckena, lägg dem ovanpå varandra
räta mot räta och sy samman längs den bakre,
runda kanten. Överkasta sömmen.

Om så önskas kan en stickning sys längs
sömmen.
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49

Ta nu dina förberedda framstycken.

50

Lägg fram- och bakbyxa räta mot räta ovanpå
varandra. Sy samman sidorna (och överkasta).

51

Om du vill, kan du återigen sticka ner sömmen.

©Upphovsrätt 2019 av Bonchipie
Det är inte tillåtet att vidarebefordra, byta, sälja eller kopiera detta mönster.
Genom köpet tillåts köparen att sy kläder för privat bruk samt att sy till försäljning i liten skala (upp till 10 plagg).
För en försäljning av 10 plagg eller fler krävs ett skriftligt tillstånd samt förvärvandet av en licens och mönsterkällan
(Ponchipie av Bonchipie) skall alltid anges. För eventuella felaktigheter i sömnadsbeskrivningen ansvaras ej.

34

52

Lägg grensömmen räta mot räta ovanpå
varandra och sy samman. Överkasta sömmen
samt byxbenen öppningar.

53

Fålla byxbenen.

Skärphällor * Denna del av sömnadsbeskrivningen är gjort av Stefanie Nordmann-Kapi

54

Klipp ut en tygremsa (Jag tog en bredd på 4,5
cm – tänk på att även 3 cm kan räcka i de
mindre storlekarna; på längden tog jag 30 cm
– för 5 hällor à 6 cm).
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55

Ta en remsa tunt mellanlägg (1/3 bredd) och
pressa fast den enligt anvisningarna längs
kanten på tygremsan. Överkasta remsans
andra långsida.

56
57

Vik in båda sidor, så att de möts på mitten.
Pressa ordentligt.

Sy nu en stickning när kanten på remsan. Helst
med en tvillingnål, men det går också bra att
sy med enkel nål. Då syr du två sömmare.
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58
59

Dina hällor är nu nästan färdiga.

Nu är det bara att klippa den färdiga remsan i
bitar. Om du syr i vävt tyg är det en bra idé
att överkasta kortsidorna, så att tyget inte
repar upp sig.

Ett hjärtligt tack till Steffi Nordmann-Kapi (Doppelanker) från mitt stamteam för de
fantastiska bilderna och sömnadsbeskrivningen. Du har varit till STOR hjälp.
|
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Sy Linningen

60
61
62

Efter att du sytt samman fram-och
bakstycken till två ringar (yttertyg för sig och
foder för sig), placerar du dina hällor på
önskade ställen och nålar fast dem. Hur du syr
resåren förklarar jag på sidan 16.

Lägg innerringen räta mot räta ovanpå och sy
samman båda delarna längs den övre kanten.
Därefter vänder du allt rätt och syr en
stickning nära den övre kanten.

Nåla och sy nu fast din linning längs
byxöppningen. Överkasta nederkanten på
hällorna, om du inte redan gjort det.
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63

Vik nu in kortsidan ca. 0,5 cm och nåla fast den
på byxan under linningen.

64

Sy slutligen fast hällan ordentligt med en
raksöm nära kanten.

Byxbensflärpar

65

Lägg två byxbensflärpar i taget räta mot räta
ovanpå varandra och sy samman. Klipp ner
sömsmånen.
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66

Vänd rätt och sy en stickning nära kanten.

67

Överkasta nederkanten på byxbenen med
overlock eller en fuskoverlocksöm, om du inte
redan gjort det.

68

För att hitta rätt placering för flärparna,
viker du byxbenet utåt ca. 2 cm två gånger.
Sedan markerar du slutet på din vikning på
sidan.
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69
70
71

Vänd byxan och nåla fast flärpen under din
markering. Sy fast med ett par stygn.

Nu kan du vända byxan rätt igen. Det ska nu se
ut såhär.

Som avslutning sätter du fast en
(tryck-)knapp.
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74

Och därmed är dina Lani-shorts av rak modell färdiga!
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