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laver pose bukser

Posebukser, kan bruges til mange roller, 
første gang jeg fik brug for dem var da jeg 
skulle spille viking til Trellebog 2000. Der 
spillede min gruppe vikinger fra gotland og 
de store bukser blev brugt af folk fra øst 
(tænk på kosakker og samuraier samme 
slags bukser) 
De virker godt til live fordi de ser 
anderledes ud end et par sorte levis, og 
fordi man kan have masser af ekstra tøj på 
inden under.

meget 
prangende, 
fede bukser 
"flagrebuks" blandt venner Lidt blandet fra hylden, jo bedre og mere stof, jo 
rigere ejer 

  Til disse bukser skal du bruge meget stof, gerne uld eller hør, men du kan 
også lave rigtig gode pos til sommerbrug af lagenstof i mørkefarver. Du skal 
bruge to firkanter til hvert ben og et bredt aflangt stykke til toppen (en slags 
bælte) som gør at bukserne sidder mere behageligt 

Det store stykke (a) skal være ligeså bredt som en bane stof (140-160 cm.) og cirka 70-90 cm langt. husk jo 
større jo bedre... til en vis grænse. 
Det lille stykke (b) skal være lidt længre end længden fra dit knæ til det nederste på din ankel og breden skal 
være omkredsen af din læg når den er spændt plus ca. 10cm. 
Bælte stykket (c) skal være en håndsbrede bredt og ca. 15 cm. længre end omkredsen på din mave eller 
hofte (hvad der nu er bredest på dig :-) 

De færdige bukser, med snøringer eller bendyller
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Bukserne skal selvfølgeligt sys sammen og det er ikke 
helt nemt, du skal bruge en solid symaskine og en god 
nål. Ude til højre kan du se hvordan stykkerne skal 
sættes sammen, men først skal stoffet (a) rimpes 
sammen. det gør man ved at lægge stoffet i lag ind over 
sig selv i små overlapninger, ligesom når man laver 
gardiner, overlapningerne skal være større og færre end 
i bunden af stykket så syr du de to (a) sykker sammen 
der hvor jeg har lavet små tværgående streger (husk at 
lave plads til en åbning foran, og at de to stykker kan 
lappe over hinanden der så man ikke kan se lige ind når 
du sætter dig ned på hug). 
Derefter syr du  (b) stykkerne sammen til to rør og syr 
dem fast til bunden af (a) stykkerne. Øverst sætter du 
(c) stykket fast  som på tegningen og laver knap og 
knaphul der hvor de to ender overlapper. 
Nu skulle du gerne have et par store posede bukser 
med mange folder og et lækkert look. prøv det du vil få 
lyst til at gå med dem til dagligt
Du kan også lukke bukserne med en løbegang i toppen 

i stedet for at bruge knapper. Men husk at lave et hul ved skridtet til tisseture, og til at gemme ting i bukserne, 
når du strammer benene med snørre kan selve posen ved lårene bruges som gigantiske lommer
  
 

Et stykke (a) rimpet sammen i 
toppen, her er brugt fem brede 
rimpninger

Samme stykke stof nu også rimpet 
sammen med 10 mindre 
rimpninger  

Begge ben er rimpet og syet 
sammen med (b) stykkerne, Ben 
stykkerne er så syet sammen til et 
sæt komplette bukser, kun (C) 
stykket mangler at blive syet på 

  
Husk at hvis det går helt galt for dig, kan du også købe dine posebukser af en af Gnomerne her i værkstedet 
  
  
  
  


	laver pose bukser

