Olanett
Ei olabukse kan sys om og få bli med på nye veier videre.
Modell: Husflidskonsulent, Annie Eikenes

Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•

En bukse som skal "kastes".
En glidelås.
Stoff til inni nettet.
Symaskin
Saks og sytråd
Knappenåler

Slik gjør du:
1. Bestem hvor stort nett du vil ha. Her er det nederste delen på buksebeina snudd opp ned og brukt. Her er
buksebeina klippet på 37 cm lange.
2. Du må sprette opp en av sidesømmene. Sprett opp der det ikke er dobbel søm.
3. Sy først de to stykkene sammen i bunnen til et langt stykke.
4. Bestem om du vil sy på noen lommer eller annen dekor, før nettet sys sammen. Her har ei av lommene
fått påsydd en glidelås hvor den ene siden er sydd fast til selve lommen, før hele delen ble sydd fast på
selve nettet. Husk å bestem om du vil ha noe på begge sidene av nettet. Det må sys på før
sammensyingen.
5. Sammensying: Brett forstykke dobbelt med rette mot rette. Klipp til et stoff til fòr som er likt dette i
fasongen. Husk å legge dette stoffet dobbelt i bunnen nede. Du må bestemme hvordan fòret skal være
øverst. Skal du bare brette det ned etterpå og sy det fast under «oppleggskanten» uten glidelås, trenger
du ikke mere enn 1 cm lengre oppe på hver side. Vil du ha det slik som på dette nettet, legger du på ca.
8cm på fòret på hver side øverst.
6. Dersom du ønsker en lomme på fòret, må du sy den på nå. Her er det brukt ei lomme som er sprettet av
fra ei gammel skjorte.
7. Brett innerstoffet dobbelt med rett mot rette og legg dette stykket oppå olastoffet. Nål fast i sidene
gjennom alle lagene.
8. Sy sidesømmene gjennom for- og bakstykket samtidig! Stopp ca. 1 cm fra den tykke bretten øverst.
9. Vreng nå nettet rundt til framsiden. Nå ser du sømmene i sidene ble skjult og det ble veldig pent inni
nettet. Dersom du ikke skal ha glidelås, bretter du ned fòret og syr det fast rundt kanten. Med glidelås:
Denne buksa var litt spesiell i og med at det var et stripete stoff inni buksebeinet fra før. Derfor ble fòret
sydd fast bare opp til den kanten. Dersom du ønsker glidelås på fòret slik som her, har du klippet fòret ca.
8cm lengre enn nettet. Klipp et hakk i sømrommet der du har sluttet sidesømmen. Brett inn en liten kant
på hver side og sy dem ned.
Lag det selv – Olanett

Side 1 / 2

10. Brett nå inn langsidene. Det er lettest å sy disse kantene ned før du syr glidelåsen fast her. Symaskinen
din har sikkert en glidelåsfot som det er lurt å bytte til når du skal sy den på.
11. Sy fòret fast rundt hele buksebeinet.
12. Vreng nettet rundt til innsiden og sy hjørner i bunnen. (se bilde)
13. Sy på hanker til slutt. Her er det brukt to linninger fra bukser. Du kan sy av restene du har igjen på
buksebeina, eller bruke noen andre bånd. Tilpass lengden til deg.
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