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Mönsterbeskrivning
Barbro är en elegant och bekväm palazzobyxa för barn i storlekarna 110-152. 
Byxorna har en lite högre midja för att byxan ska sitta bra när barnen leker och 
för att de ska hålla sig på plats även när du syr i ett lite tyngre tyg;  byxans 
linning/resår är tänkt att sitta ända uppe i barnets midja. Om ditt barn föredrar 
att ha byxorna lägre ner vid höften behöver du korta dem lite upptill så att de 
fortfarande sitter snyggt och för att benen inte ska bli för långa. De vida 
byxorna har ett snyggt fall men är ändå lätta att röra sig i.

Palazzobyxan Barbro är ett klassiskt och luftigt sommarplagg som passar lika 
bra till vardags som till festligare tillfällen. Kombinera med ett linne eller 
kortärmad tröja för en ledig look eller med en skjorta eller pikétröja för en mer 
uppklädd stil. Till lite svalare vår- och höstdagar passar byxan bra tillsammans 
med en varmare kofta eller stickad tröja.

Mönstret är konstruerat för lite tunnare elastiska tyger, exempelvis 
bomullsjersey, tenceljersey, viscosetrikå eller bambuviscose.

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

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

Ta gärna del av andras Barbro-byxor för inspiration och visa upp dina egna
alster i Facebook-gruppen ”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggarna #barbropants, #pysselnabonpattern och #pysselnabon 
på Instagram. 
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Klipp ut följande delar:
- 2 st främre byxdelar med fållmidja (spegelvända)
- 2 st bakre byxdelar med fållmidja (spegelvända)
- 1 st resår (fållen är anpassad efter en 2-2,5 cm bred resår)

Sömsmån och fåll
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar samt fåll i benslut. I 
midjan ingår 2,5 cm fåll.

Grundbeskrivning – fållade palazzobyxor utan fickor
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1. Nåla ihop framstyckena
räta mot räta i grenen och sy
ihop. Gör likadant på
bakstyckena.

2. Lägg byxdelarna räta mot 
räta och nåla ihop sidorna. 
Sy ihop sidorna.
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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. Sy ihop resåren till en ring. 
Dela in linningen och resåren i
fjärdedelar och nåla fast 
resåren på insidan av
linningen. Passa
markeringarna mot varandra.

Om du vill kan du sätta ett par 
extra nålar för att hålla
resåren på plats.

5. Fäst tråden i midjan och alla
trådar i bensluten.
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6. Vik ner midjan över resåren
och sy fast med en elastisk
dekorsöm.

7. Fålla bensluten.

8. Dina byxor är färdiga –
snyggt!
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Barbro med
fållad midja kan

se ut så här!



Klipp ut följande delar:
- 2 st främre byxdelar med fållmidja (spegelvända)
- 2 st bakre byxdelar med fållmidja (spegelvända)
- 1 st resår (fållen är anpassad efter en 2-2,5 cm bred resår)
- 4 st fickpåsar för sidficka (spegelvända)

Sömsmån och fåll
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar. I bensluten behöver du 
lägga till fåll. I midjan ingår 2,5 cm fåll.

Sidfickor
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1. Placera dina fickpåsar
räta mot räta på dina
främre och bakre
byxdelar. Den övre delen
av fickan passas mot 
fickmarkeringen som du 
överfört från
mönsterdelen.

2. Sy fast fickpåsarna i byxdelarna. 

Kontrollera din sömsmån innan du 
börjar sy så att hela sömsmånen sys 
bort när du syr fast fickan.
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3. Vik ut fickpåsen och 
pressa sömmen. 
Sömsmånen pressas
mot fickan.

Upprepa på alla fyra
fickpåsar.

5. Såhär ser fickpåsarna
ut nu med stickningen.

4. Sy en stickning från
rätsidan på fickpåsen.

Upprepa på alla fyra
fickpåsar.
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6. Nu är det dags att sy
ihop fickpåsarna. Lägg
ett framstycke ovanpå
ett bakstycke (räta mot 
räta) och nåla ihop
fickpåsen och byxans
sida.

8. Sätt gärna en nål i
övergången mellan
fickpåsarna och 
byxdelarna för att hålla
dem på plats.

7. Kontrollera att fickans
stickningar möts i över- och 
underkant när du nålar.
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9. När du syr ihop fickpåsarna är det bra att
kontrollera sömsmånen löpande.

10. När dy sytt ihop fickpåsarna syr du, med en
elastisk söm, ihop hela sidsömmen i ett svep från
midjans överkant, över fickpåsen och ner i benslutet.

Upprepa steg 6-10 på de andra två byxdelarna. 
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11. Pressa fickan ordentligt och sedan fortsätter du 
sy ihop din byxa enligt grundbeskrivningen.

Såhär snyggt blir det med sidficka – bra jobbat!



Klipp ut följande delar:
- 2 st främre byxdelar (spegelvända), klipp ur ficköppningen
- 2 st bakre byxdelar (spegelvända)
- 1 st linning
- 1 st resår (linningen är anpassad efter en 2 cm bred resår)
- 2 st fickpåse bakre utan ficköppning (spegelvända)
- 2 st fickpåse främre med ficköppning (spegelvända)

Sömsmån och fåll
Kom ihåg att lägga till sömsmån på alla delar. I bensluten behöver du 
lägga till fåll.

Framfickor och linning
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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 sidan mot grenen och undertill. Sy ihop fickpåsen. Upprepa på
den andra främre byxdelen.

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. 
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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.

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.

8. Sy ihop grensömmarna
både fram och bak.
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9. 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.

10. Vik linningen räta mot räta så att kortsidorna möts, nåla och sy 
ihop. 

11. Sy ihop resåren till en ring. Dela in linningen i fjärdedelar och nåla
fast resåren i linningen.
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12. Trä linningen över byxans midja, passa linningens markeringar
mot gren- och sidsömmar på byxan. Nåla och sy ihop.

13. Sträck ut linningen så att den fördelar sig jämnt över resåren. Om 
du vill kan du sy en raksöm i sidan av linningen så att resåren inte
vrider sig.

14. Fäst trådarna ordentligt i 
linning och benslut.

15. Fålla bensluten.
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Barbro med
framfickor och

linning kan se ut
så här!



Bakfickorna kan sys fast på valfri modell. Utöver bakfickorna behöver 
du även delarna till den byxa du ska sy. Bakfickorna sys fast på de 
bakre byxdelarna innan byxan sys samman.

Klipp ut följande delar:
- 2 st bakfickor 

Sömsmån och fåll
Fåll 3 cm ingår upptill på bakfickan, du behöver lägga till 1 cm fåll 
runtom på sidorna och nertill)

Bakfickor
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1. Börja med att klippa ut dina
fickor med fåll. På bilden ser 
du hur 3 cm fåll upptill ingår i
mönstret medan det är tillagt
1 cm fåll i sidorna och nertill.

2. Om du vill kan du stryka på en
bit mellanlägg på ovansidans fåll
(på tygets aviga), det gör att
fickan håller formen fint upptill.

3. Överkasta fickornans kanter.
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4. Vik fållen räta mot räta mot byxfickan. Kontrollera din fåll och sy en
stödsöm längs med fållens sida. Upprepa på den andra bakfickan. 

5. Vänd den övre
fållen rätt och forma 
ut de övre hörnen
snyggt.

6. Pressa den övre
fållen. Pressa
sedan in sidornas
fåll och limma fast 
med hjälp av en
limpenna.
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6. Sy en söm 2,5 cm ner från den övre kanten på bakfickan
för att fästa den övre fållen.

7. Nåla fast 
bakfickorna på
de bakre
byxdelarna och 
sy fast dem.

8. Pressa
bakfickorna och 
sedan kan du sy
ihop byxorna enligt
beskrivningen för 
den modell du valt!
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Så snyggt med 
bakfickor på
dina Barbro!



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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@elvillebarnklader



Tips på fler mönster från 
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