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SIDE 1Skjørt med foldekant

Du trenger: 
En bukse. Til dette skjørtet passer det best med bukser 
i dressbuksesnitt eller andre snitt som skiller seg fra den 
klassiske 5-pocket jeansen. det er en fordel om bena på 
buksa er litt vide. Sytråd som likner mest mulig på den som 
er brukt på buksa du har valgt.

Før

Nå

 
Slik gjør du: 
1. 
Begynn med å sprette opp innerbensømmen og   
legg så buksa med vrangen ut og sidesømmene 
på hverandre slik at midt foran ligger i den ene   
siden og midt bak i den andre.

2.
Bruk en linjal eller målebåndet og tegn en rett linje som  
følger midt foran og midt bak linjen med skredderkritt, eller  
sett knappenåler langs linjen. Der linjen går utenfor buksebenet  
er makslengden du kan få på den øverste delen av skjørtet.  
Har du en bukse med vide ben, kan den øverste delen av
skjørtet bli lenger, smale ben gir kortereøvredel av skjørtet.   
Klipp etter linjene du har tegnet, men legg på sømmonn.



Design og syoppskrift ved Veronika Glitsch (C) Ung Husflid  |  Reflid

SIDE 2

3. 
Sprett opp et stykke av midt bak sømmen slik 
at du får en fin overgang fra gammel til ny søm. 
Sprett noen cm mer av stikningen om din bukse 
har en stikning over midt bak sømmen. 

4. 
Sprett opp både eventuell stikning og 
vrangsømmen på midt foran linja.

5. 
Sy ned sømmen midt bak, det skal være en  
rett linje er den buet får du en kuleform midt bak  
på skjørtet. Kløyvpresse og sy sikk-sakk på midt  
bak sømmen og vend til retten og sy ned stikningen 
som en fortsettelse av den opprinnelige midt  
bakstikningen.
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6. 
Sy ned midt fram sømmen fra gylfen. Her kan det være 
vanskelig å få en pen overgang. Om du ikke kommer til 
med vrangsømmen fordi gylfbelegget og glidelåsen er i 
veien, er det bedre å begynne 1-2 cm lenger ned slik at 
det blir en åpning øverst som så sys ned av stikningen 
fra retten. 

7. 
Ta for deg det du har igjen av buksa:  
bena og klipp dem i tre like høye deler. Her har jeg 
også klippet av den doble kanten nede på benet som 
det var strikk i på buksa. Om du vil ha et skjørt med 
mindre dype og færre folder på foldekanten, kan du 
også dele bena i bare to deler. 

8. 
Sy sammen de 3 x 2 delene til en stor ring. Pass på at 
det som var opp og ned opp på alle delene fremdeles 
ligger slik, så får du ikke feil trådretning eller at lyset 
skinner ulikt på stoffet om noen deler ligger opp/ned. 
Vrangsømmer, kløyvpresse og sikk-sakk.

9. 
Stryk først en liten (ca. 3-5mm) kant inn nederst på 
ringen, og så en 1-1,5cm bred kant. Sett nåler og sy 
nærme kanten. 

10. 
Nål ringen rette mot rette på skjørtets nederkant ved 
at du først deler ringen i fire like deler som du nåler på 
midt fram, midt bak og begge sidesømmene. 
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11. 
Nål så folder, så mange og dype du vil med en fjerdedel om gangen. Her er min erfaring at det er umulig å få det 
til å gå opp helt perfekt uansett hvor mye man regner og måler, så stol heller på ditt øyemål. Jeg prioriterer heller 
å legge sammensyningssømmene i bunnen til en fold slik at disse blir liggende litt skjult, enn at alle foldene er 
perfekt like dype. 

12. 
Siden det er synlige stikninger i en kontrastfarge på den opprinnelige buksa, vil jeg bruke stikninger også  
på foldenes brettekant, den som er synlig fra retten. Det lønner seg å sy disse før du har sydd fast foldekanten, 
da kommer du til i begge ender. Ikke ta ut nålene som holder foldene sammen, lirk bare ut foldekanten du skal  
sy en stikning langs og jobb deg rundt hele foldekanten. 

13. 
Vrangsy foldekanten, kløyvpresse, sikk-sakk, sy tilslutt stikning fra retten. 


