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FORMÁLI  
Í bókinni er fjallað um  hvernig á að sauma barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. Sniðin eru einföld 

og auðvelt er að vinna út frá þeim ef vilji er til að breyta og bæta við sniðin.  

 

Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á fatasaumi og byrjaði að sauma mín eigin föt um tólf ára aldur. Eftir 

fatahönnunarnám í Danmörku og Frakklandi, flutti ég heim og eignaðist tvö börn. Ekkert var þá eðlilegra en 

að fara að hanna og búa til snið og sauma fatnað á þau. Eftir að börnin mín höfðu verið „tilraunadýr“ í nokkurn 

tíma ákvað ég að stofna fyrirtækið Pjakkar og selja þar barnaföt sem ég hannaði og saumaði sjálf. Þarna átti 

ég heima því að mínu mati er fátt skemmtilegra en að hanna barnaföt. Aðalmarkmið mitt var að fötin væru 

þægileg en einnig að þau væru litrík, falleg og endingargóð.  

  

Með þessari bók fylgir sú ósk að þekking mín og reynsla nýtist fleirum, hvort sem er byrjendum í fatasaumi 

eða lengra komnum, og að hún geti einnig komið að gagni sem kennslubók á öllum skólastigum. Bókin á þannig 

að nýtast sem hentug grunnbók og auðvelda þeim sem vilja ná fram eigin sköpun í barna- og unglingafatnaði.  

 

Þetta er bókin sem ég hefði viljað eiga þegar ég var að byrja að sauma barna- og unglingafatnað. 

 

Íris Bjarnadóttir 

fatahönnuður
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HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR 
 

BÓKIN 
Bókin er hugsuð fyrir byrjendur í gerð barna- og unglingafatnaðar úr teygjanlegum efnum. Við 

saum á þeim fatnaði sem birtist á myndum bókarinnar var notuð overlock-vél, ásamt 

venjulegri saumavél. 

 

 Bókin byrjar á upplýsingakafla þar sem farið er yfir helstu saumaleiðbeiningar. Mikilvægt 

er að lesa þann kafla vel áður en byrjað er að sníða og sauma. 

 Í framhaldi af upplýsingakaflanum eru fimm kaflar þar sem hver kafli fjallar um eina flík, 

þar er að finna greinargóðar upplýsingar og leiðbeiningar sem eiga við hverja flík fyrir 

sig.  

 Aftast í bókinni er hólf með sniðum sem fylgja bókinni. 

 

SNIÐIN 
 Sniðin eru fyrir aldurinn 1 árs til 16 ára. Þau eru í stærðunum 80 til 170, stærðirnar miða 

við hæð. 

 Þegar saumað er úr teygjanlegum efnum eru sniðin einföld, beinni og án sniðsauma. 

Mikið af saumum getur dregið úr teygjanlegum eiginleikum efnisins. Upplýsingar í 

bókinni snúa eingöngu að því sem þarf fyrir þessi snið. 

 Ein sniðaörk er með öllum sniðum. Önnur hliðin hefur að geyma snið af pilsi, leggjum og 

buxum og á hinni hliðinni eru snið af peysu og bol. 

 Finnið sniðaörkina sem merkt er flíkinni sem á að sauma. Hver stærð á sína gerð af línu, 

finnið hvaða línu skal nota. 

 Leggið sniðapappír á sniðaörkina og finnið réttan sniðhluta og stærðarlínu og dragið í 

gegn. Munið eftir öllum merkingum sem finna má inn á sniðunum og teiknið upp alla 

sniðhlutana sem tilheyra flíkinni sem á að sauma. Munið að merkja inn þráðréttu, hök 

og skammstafanir. 

 Vaxtarlag barna getur verið mismunandi og þarf því oft að taka tillit til þess þegar metið 

er hvaða stærð af sniði (flík) skuli nota. Því er gott að láta ummálin (yfirvídd, mittisvídd 

og mjaðmavídd) ráða þegar velja á stærð. Ef barn er þéttvaxið þarf oft stærra snið en 

hæðin segir til um og þá þarf að stytta ermar, búk eða skálmar. 
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STÆRÐIR 

 Mælið viðkomandi barn eða  ungling og finnið í 

máltöflu hvaða stærð hentar (sjá máltöflu hér að 

neðan). 

 Málin sem koma fram við mælinguna eiga að vera 

sem næst málunum í máltöflunni.  

 Fyrir bol og peysu er farið eftir yfirvídd og fyrir 

buxur og leggjur er farið eftir mjaðmavídd og 

mittisvídd. 

 Innanfótarmál og ermalengd eru viðmiðunarmál og 

segja til um málin eru á sniðunum sem fylgja. 

 

 Yfirvídd: Ummál um brjóstkassa. 

 Mittisvídd: Ummál er tekið í naflahæð. 

 Mjaðmavídd: Stærsta ummál yfir mjaðmasvæði. 

 Innanfótarmál (skrefsídd): Mælt er frá klofi og niður 

í gólf. 

 Ermalengd: Frá axlarsaum og niður að úlnlið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLTAFLA 
Sniðin eru miðuð við þessi mál í cm og eru þau til viðmiðunar. 

 

Hæð / stærð 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

Yfirvídd 49 51 54 57 61 66 71 76 81 86 

Mittisvídd 47 49 52 55 57 59 61 64 67 70 

Mjaðmavídd 51 55 58 61 65 70 75 80 85 90 

Innanfótarmál 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Ermalengd 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 
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ÚTBÚNAÐUR 
Grunnáhöld sem gott er að nota við saumaferlið. 

 

1. Málband 

2. Sníðapappír 

3. Blýantur 

4. Löng reglustika 

5. Skæri – pappírsskæri og sníðaskæri (eingöngu fyrir 

efni) 

6. Títuprjónar 

7. Fatakrít eða fatapenni 

8. Saumfarsreglustika 

9. Saumavélanálar – jersey-nál, strets-nál og tvöföld-nál 

10. Tvinni fyrir saumavél 

11. Overlock-tvinni 

12. Sprettunál 
 

 

SAUMAVÉLANÁLAR 
Þegar sauma á saman teygjanlegt efni þarf að nota saumavélanálar fyrir jersey eða stretch. 

Mikilvægt er að skipta reglulega um nálar.  
 

 

OVERLOCK-VÉL  
 Overlock-vélin saumar teygjanlegan saum og hentar 

því best þegar saumað er úr teygjanlegum efnum.  

 Overlock-vélin saumar saman og klippir kanta um leið.  

 Fyrir óvana er gott að sauma fyrst saman í saumavél 

beinan saum og sauma svo í overlock-vélinni. 

 Sjá einnig leiðbeiningar sem fylgja overlock-vélinni. 

 

SAUMAVÉL  
 Á saumavélum eru teygjanlegir saumar sem hægt er að 

nota og mælt er með að skoða leiðbeiningar sem fylgja 

saumavélinni. 

 Einnig er hægt að nota sikksakk-saum til að sauma 

saman teygjanleg efni. Á myndinni er stillingin 

sporlengd 2 mm og sporbreidd 1 mm. Þegar búið er að 

sauma saman flíkina þarf að ganga frá klipptum 

köntum og þá er sporlengdin 3 mm og sporbreidd 5 

mm.  
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EFNIN 
Sniðin í þessari bók eru miðuð við tvær gerðir af teygjanlegum efnum. Það er misjafnt hversu 

teygjanleg efnin eru. Tekið er fram í köflunum hvaða efni er miðað við. 

 

JERSEY-EFNI 

Jersey-efni er notað yfir teygjanleg prjónaefni með mikilli teygju. Hér í bókinni er miðað við 

10%–15% teygju en í sumum jersey-efnum getur teygjan verið allt að 25%. Jersey-efni er úr 

bómull eða gerviefni (viscose). Bolurinn og leggjurnar eru saumuð úr jersey-efni, því það eru 

aðsniðnar og þröngar flíkur. 

 

JOGGING-EFNI 

Jogging-efni er þykkara efni en jersey-efni og með minni teygju, um 5%–10%. Efni eins og 

jogging, velúr og flís eru öll með svipaða teygju og henta öll þau efni fyrir sniðin í bókinni. 

Peysan, buxurnar og pilsið eru saumuð úr jogging-efni, því það eiga að vera lausari og víðari 

flíkur.  

 

 Hversu mikil teygja? Merktu með títuprjónum á efnið með 20 cm millibili. Haltu 

endanum á málbandinu á efninu hjá öðrum títuprjóninum og togaðu í það hjá hinum 

títuprjóninum og þá sérðu hvað það teygist mikið. Passaðu að teygja ekki þannig að 

efnið fari að krumpast og afmyndast. Ef 20 cm efni teygist í 24 cm þá er formúlan 24/20 

= 1,2 og þá er teygjan 20%.  

 Réttan á efni er efnið sem snýr út á flíkinni og rangan því efnið sem snýr inn í flíkina. 

 Gott er að þvo, þurrka og strauja efni áður en sníðaferlið hefst. Efni getur hlaupið um allt 

að 10% í þvotti. 

 

 

AÐ SNÍÐA 
 Snúið efni rétt. Á sumum efnum, t.d. velúr (sem er loðið efni og hárin eiga að snúa eða 

strjúkast upp á við) þurfa allir sniðhlutar að snúa í sömu átt. 

 Athugið hvort sniðhluti eigi að vera upp við brotbrún efnis, á hér til dæmis við heilt 

framstykki eða bakstykki eins og á peysu sem ekki er með rennilás eða hneppt. Brotbrún 

er brotið sem myndast þegar efnið er brotið saman til helminga eftir jöðrum efnisins. 

 Þráðrétta er merkt inn á sniðið sem löng lína með pílum á báðum endum, en hún er 

mikilvæg þannig að sniðið liggi þráðrétt á efninu. 

Þegar snið er lagt á efnið þarf að mæla frá línunni á tveimur stöðum að jaðri eða 

brotbrún efnis og þarf sú mæling að vera jafnmikil frá báðum stöðum á línunni. 
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 Saumför er það efni sem er bætt við sniðið til að hægt sé að 

sauma flíkina saman. Þau eru ekki sett inn á sniðið því það er 

misjafnt hversu breið saumförin eiga að vera. 

 Í bókinni er yfirleitt reiknað með 1 cm í saumfar 

frá brún sniðsins. Ef nota á overlock-vél þá þarf 

að gera ráð fyrir að saumurinn sé þar sem brún 

sniðsins var (saumalínan), því þarf að skera af 

efninu þegar saumað er í overlock-vél. 

 Merkið saumför með saumfarsstiku 

og  með krít eða fatapenna.    

 

 

 

 Klippið efnið eftir merkingum. 

 

 

 

 

 

 

 Munið að klippa hök til merkingar í efnið. 

 mf – miðjan á framstykki 

 mb – miðjan á bakstykki 

 –o – tákn á við þegar klippa á hak eins og 

myndin sýnir 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hak sem uppklippt í efnið einfaldar samsetningu efnishlutana með títuprjónum.  

 Hak og saumur passa saman. 

 Tvö hök passa saman. 
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AÐ SAUMA 
 Þegar á að sauma efnishlutana saman er gott að festa þá saman með títuprjónum sem 

eru teknir úr jafnóðum og saumað er.  

 Gott er að strauja saumana jafnóðum niður. Fallegast er að strauja sauma í sömu átt, 

t.d. eru axlarsaumar báðir straujaðir aftur á bakstykki. 

 

 

 

FALDUR  
 Ef falda á flíkina er gott að hafa faldinn 2–4 cm.  

 Tvöföld-nál hentar vel til að falda í teygjanleg efni. Saumavélin 

er þrædd með tveimur tvinnakeflum fyrir hvora nál. 

 Fyrst er efnið faldað með títuprjónum og faldurinn saumaður 

niður frá réttu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

STROFF 
 Ef sleppa á stroffi þarf að bæta stroffbreidd við sniðið og svo 

saumfari.  

 Ef stroff á að vera 4 cm á breidd, þá þarf að sníða stroffið 10 cm á 

breidd (tvöfalt stroff + saumfar) 

 Saumið stroffið á flíkina með overlock-saumi.  

 Saumið stoffið saman í hliðinni með rönguna út. 

 Saumið stroffið tvöfalt við flíkina.  

 Teygið á stoffinu um leið og það er saumað við flíkina. 
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STROFF MEÐ TEYGJU 
 Teygja getur verið misstíf. Best er að mæla teygjuna utan um mittið á barninu til að 

finna hvað því finnst þægilegast. Ef það er ekki hægt þarf að taka mittismálið og bæta 

við þá lengd 2 cm fyrir saumfar. 

 

 Leggið teygjuendana á víxl og sikksakkið teygjuna saman.  

 
 

 Leggið teygjuna á stroffið og brjótið stroffið utan um teygjuna. 

             
 

 

 Hafið flíkina á röngunni og setjið stroffið inn í flíkina.  

 Festið saman með títuprjónum og saumið við flíkina. 

 Munið að teygja á stroffinu um leið og saumað er. 
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  BOLUR  
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BOLUR 
Byrjið á að lesa kaflann HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR. 

Bolasniðið liggur þétt að líkamanum. Sniðið miðar við 

notkun á jersey-efni, sem er með mikilli teygju (10–

15%), sjá bls. 7. Varðandi efnismagn þegar sauma á bol 

þarf bolsídd og ermasídd  og einnig þarf að gera ráð fyrir 

20 cm til viðbótar þar sem að efnið getur hlaupið í 

þvotti. Það fer eftir stærð hvort mögulegt er að leggja 

bol og ermi hlið við hlið á efnið. Gott er að taka snið með 

í efnabúð og fá aðstoð við að meta hve mikið efni þarf í 

viðkomandi flík. Á sniðinu er gert ráð fyrir stroffi neðan á 

ermar og í hálsmáli. Ef ekki á að nota stroff þarf að bæta strofflengdinni við faldinn, sjá bls 9. 

Neðan á bol er faldað með tvístungunál og því þarf að gera ráð fyrir 2 cm í fald.  

 

Sniðið af bolnum er í fimm hlutum: Framstykki, bakstykki, ermar, stroff á ermar og stroff í 

hálsmál. 

 

SNIÐ LAGT Á EFNI 

                 
 

SAUMAFERLIÐ 
1. Mælið þann sem á að sauma á, sjá bls. 5. 

2. Finnið viðeigandi stærð í máltöflunni, sjá bls. 5. 

3. Finnið sniðaörkina sem er merkt Bolur. 

4. Takið upp sniðið af sniðaörkinni með því að leggja sniðapappír á og takið í gegn, munið 

allar merkingar, sjá bls. 7–8. 

5. Klippið sniðhlutana út. 

6. Þvoið og þurrkið efnið, sjá bls. 7. 
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7. Leggið sniðið á efnið og festið með títuprjónum eins og myndin fyrir ofan sýnir.  

Athugið:  

 Hvernig efnið snýr, sjá bls. 7. 

 Hvort sniðið þurfi að vera upp við brotbrún, sjá bls. 7. 

 Passið upp á þráðréttu, sjá bls. 7. 

8. Bætið við saumfari með fatakrít eða fatapenna. Það er yfirleitt 1 cm en 2 cm við fald, sjá 

bls. 8. 

9. Klippið efnið eftir krítarmerkingunum, sjá bls. 8. 

 Munið að klippa hök upp í mf, mb og þar sem merkið –o er, sjá bls. 8. 

10. Festið saman með títuprjónum og saumið, munið að leggja réttuna saman, sjá mynd 10. 

 Ermasauma 

 Hliðarsauma 

 Baksaum 

 Axlarsauma 

 Stroffin 

11. Takið títuprjónana úr jafnóðum og saumað er. 

12. Snúið ermum á réttuna og setjið þær inn í ermagatið. Festið ermar við búk með 

títuprjónum og saumið. Best er að byrja að sauma í handarkrika, sjá mynd 12. 

13. Snúið bolnum á rönguna. Festið stroff við hálsmál og ermar með títuprjónum og saumið, 

sjá mynd 13. 

14. Faldið og saumið með tvístungunál neðan á búk, sjá bls. 9. 

 

SKÝRINGARMYNDIR 

10.          12. 

     13. 
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LEGGJUR  
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LEGGJUR 
Byrjið á að lesa kaflann HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR. 

Sniðið af leggjum (leggings) er hátt upp í mitti og þröngt niður við ökkla, það 

liggur þétt að líkamanum. Sniðið miðar við notkun á jersey-efni, sem er með 

mikilli teygju (10–15%), sjá bls. 7. Varðandi efnismagn þegar sauma á leggjur 

þarf að gera ráð fyrir buxnalengd og 20 cm til viðbótar þar sem að efnið 

getur hlaupið í þvotti. Gott er að taka snið með í efnabúð og fá aðstoð við að 

meta hve mikið efni þarf í viðkomandi flík. Á sniðinu er gert ráð fyrir stroffi 

með teygju í mitti og stroffi neðan á skálmar. Ef ekki á að nota stroff þarf að 

bæta strofflengdinni við faldinn, sjá bls 9. 

 

Sniðið af leggjum er í þremur hlutum: Skálmar, stroff í mitti og stroff neðan á 

skálmar. 

 

SNIÐ LAGT Á EFNI 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUMAFERLIÐ 
1. Mælið þann sem á að sauma á, sjá bls. 5. 

2. Finnið viðeigandi stærð í máltöflunni, sjá bls. 5. 

3. Finnið sniðaörkina sem er merkt Leggjur. 

4. Takið upp sniðið af sniðaörkinni með því að leggja sniðapappír á og takið í gegn, munið 

allar merkingar, sjá bls. 7–8. 

5. Klippið sniðhlutana út. 

6. Þvoið og þurrkið efnið, sjá bls. 7. 

7. Leggið sniðið á efnið og festið með títuprjónum eins og myndin fyrir ofan sýnir.  

Athugið:  

 Hvernig efnið snýr, sjá bls. 7. 

 Hvort sniðið þurfi að vera upp við brotbrún, sjá bls. 7. 

 Passið upp á þráðréttu, sjá bls. 7. 

8. Bætið við saumfari með fatakrít eða fatapenna, yfirleitt 1 cm, sjá bls. 8. 
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9. Klippið efnið eftir krítarmerkingum, sjá bls. 8. 

 Munið að klippa hök upp í mf og mb og þar sem merkið –o er, sjá bls. 8. 

10. Mælið mittið á barninu og bætið við 2 cm fyrir saumfar og klippið svo teygju út frá því, sjá 

bls. 10. 

11. Festið saman með títuprjónum og saumið, munið að leggja réttuna saman, sjá mynd 11. 

 Skálmarnar 

 Stroffin 

 Teygju 

12. Takið títuprjóna úr jafnóðum og saumað er.  

13. Til að sauma saman klofsaum er best að snúa annarri skálminni á réttuna og setja ofan í 

hina skálmina. Festið saman með títuprjónum og saumið saman, sjá mynd 13. 

14. Snúið leggjunum á rönguna.  

15. Festið stroffin og strenginn með teygjunni með títuprjónum á flíkina, sjá bls. 10 og mynd 

15. 

 

SKÝRINGARMYNDIR 

11.  

13.         15. 
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PILS    
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PILS 
Byrjið á að lesa kaflann HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR. 

Pilsið nær hátt upp í mitti, víkkar niður þar til brúnin er um 5 

cm yfir hné. Sniðið miðar við notkun á jogging-efni, sem er 

teygjanlegt (5–10%), sjá bls. 7. Varðandi efnismagn þegar 

sauma á pils þarf pilssídd einnig þarf 20 cm til viðbótar þar sem 

að efnið getur hlaupið í þvotti. Gott er að taka sniðið með í 

efnabúð og fá aðstoð við að meta hve mikið efni þarf í 

viðkomandi flík. Einnig þarf teygju í mittið. 

 

Sniðið af pilsi er í þremur hlutum: Framstykki, afturstykki og stroff í mitti. 

 

SNIÐ LAGT Á EFNI 
    

     

   
 

 

 

 

 

 

 

SAUMAFERLIÐ 
1. Mælið þann sem á að sauma á, sjá bls. 5. 

2. Finnið viðeigandi stærð í máltöflunni, sjá bls. 5. 

3. Finnið sniðaörkina sem er merkt Pils. 

4. Takið upp sniðið af sniðaörkinni með því að leggja sniðapappír á og takið í gegn, munið 

allar merkingar, sjá bls. 7–8. 

5. Klippið sniðhlutana út. 

6. Þvoið og þurrkið efnið, sjá bls. 7. 

7. Leggið sniðið á efnið og festið með títuprjónum eins og myndin fyrir ofan sýnir.  

Athugið:  

 Hvernig efnið snýr, sjá bls. 7. 

 Hvort sniðið þurfi að vera upp við brotbrún, sjá bls. 7. 

 Passið upp á þráðréttu, sjá bls. 7. 

8. Bætið við saumfari með fatakrít eða fatapenna – yfirleitt 1 cm en 2 cm fyrir fald, sjá bls. 8. 

9. Klippið efnið eftir krítarmerkingum, sjá bls. 8. 

 Munið að klippa hök upp í mf og mb og þar sem merkið –0 er, sjá bls. 8. 

10. Mælið mittið á barninu og bætið við 2 cm fyrir saumfar og klippið teygjuna samkvæmt því 

máli, sjá bls. 10. 
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11. Festið saman með títuprjónum og saumið, munið að leggja réttuna saman, sjá mynd 11. 

 Pilshliðar  

 Stroff 

 Baksaum (ef það á við) 

 Teygju 

12. Takið títuprjóna úr jafnóðum og þegar saumað er. 

13. Festið saman með títuprjónum og saumið, sjá mynd 13. 

 Stroffið með teygjunni, sjá bls. 10. 

 Faldinn – Festið niður með títuprjónum 2 cm allan hringinn, strauið og saumið. 

 

SKÝRINGARMYNDIR 

11.       13. 
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PEYSA   
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PEYSA 
Byrjið á að lesa kaflann HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR. 

Peysusniðið er vítt snið með hettu. Sniðið miðar við 

notkun á jogging efni, sem er teygjanlegt (5–10%), sjá 

bls. 7. Varðandi efnismagn þegar sauma á peysu þarf 

bollengd og ermalengd einnig þarf að gera ráð fyrir 20 

cm til viðbótar þar sem að efnið getur hlaupið í þvotti. 

Það fer eftir stærð hvort mögulegt er að leggja bol og 

ermi hlið við hlið á efnið. Gott er að taka snið með í 

efnabúð og fá aðstoð við að meta hve mikið efni þarf í 

viðkomandi flík. Á sniðinu er gert ráð fyrir stroffi neðan á 

ermar, neðan á bol og í hettu. Ef ekki á að nota stroff 

þarf að bæta strofflengdinni við faldinn, sjá bls. 9. 

 

Snið af peysu er í sjö hlutum: Framstykki, bakstykki, ermar, hetta, stroff í mitti, stroff á ermar 

og stroff á hettu. 

 

SNIÐ LAGT Á EFNI 
 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SAUMAFERLIÐ 
1. Mælið þann sem á að sauma á, sjá bls. 5. 

2. Finnið viðeigandi stærð í máltöflunni, sjá bls. 5. 

3. Finnið sniðaörkina sem er merkt Peysa. 

4. Takið upp sniðið af sniðaörkinni með því að leggja sniðapappír á og takið í gegn, munið 

allar merkingar, sjá bls. 7–8. 

5. Klippið sniðhlutana út. 

6. Þvoið og þurrkið efnið, sjá bls. 7. 

7. Leggið sniðið á efnið og festið með títuprjónum eins og myndin fyrir ofan sýnir.  
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Athugið:  

 Hvernig efnið snýr, sjá bls. 7. 

 Hvort sniðið þurfi að vera upp við brotbrún, sjá bls. 7. 

 Passið upp á þráðréttu, sjá bls. 7. 

8. Bætið við saumfari með fatakrít eða fatapenna – yfirleitt 1 cm, sjá bls. 8. 

9. Klippið efnið eftir krítarmerkingum, sjá bls. 8. 

 Munið að klippa hök upp í mf og mb og þar sem merkið –o er, sjá bls. 8. 

10. Festið saman með títuprjónum og saumið, munið að leggja réttuna saman, sjá mynd 10. 

 Ermasauma 

 Hliðarsauma 

 Baksaum 

 Hettu 

 Stroff 

11. Takið títuprjónana úr jafnóðum þegar saumað er. 

12. Snúið ermum á réttuna og setjið þær inn í ermagatið. Festið með títuprjónum og saumið 

ermar við búk, sjá mynd 12. 

13. Festið með títuprjónum og saumið sniðsaum á hettu, sjá mynd 13. 

14. Snúið hettu á réttuna og setjið inn í búk og saumið, sjá mynd 14. 

15. Snúið peysu á rönguna og festið stroffin við hettu, ermar og búk með títuprjónum, sjá 

mynd 15. 

 

SKÝRINGARMYNDIR 

10.         12.        

13.       14.       15. 
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BUXUR 
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BUXUR 
Byrjið á að lesa kaflann HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR. 

Buxnasniðið er vítt snið, frekar hátt upp í mitti og beinar skálmar niður að 

ökkla þar sem þær rykkjast saman í stroff. Sniðið miðar við notkun á 

jogging-efni, sem er teygjanlegt (5–10%), sjá bls. 7. Varðandi efnismagn 

þegar sauma á buxur þarf að gera ráð fyrir buxnalengd einnig þarf að 

gera ráð fyrir 20 cm til viðbótar þar sem að efnið getur hlaupið í þvotti. 

Gott er að taka sniðið með í efnabúð og fá aðstoð við að meta hve mikið 

efni þarf í viðkomandi flík. Á sniðinu er gert ráð fyrir stroffi með teygju í 

mitti og stroffi neðan á skálmar. Ef það á ekki að nota stroff þarf að bæta 

strofflengdinni við faldinn, sjá bls. 9. 

 

Sniðið af buxum er í fimm hlutum: Framskálmar, afturskálmar, stroff í 

mitti og stroff neðan á skálmar. 

 

SNIÐ LAGT Á EFNIÐ 
 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUMAFERLIÐ 
1. Mælið þann sem á að sauma á, sjá bls. 5. 

2. Finnið viðeigandi stærð í máltöflunni, sjá bls. 5. 

3. Finnið sniðaörkina sem er merkt Buxur. 

4. Takið upp sniðið af sniðaörkinni með því að leggja sniðapappír á og takið í gegn, munið 

allar merkingar, sjá bls. 7–8. 

5. Klippið sniðhlutana út. 

6. Þvoið og þurrkið efnið, sjá bls. 7. 

7. Leggið sniðið á efnið og festið með títuprjónum eins og myndin hér fyrir ofan sýnir.  

      Athugið:  

 Hvernig efnið snýr, sjá bls. 7. 

 Hvort sniðið þurfi að vera upp við brotbrún, sjá bls. 7. 

 Passið upp á þráðréttu, sjá bls. 7. 

8. Bætið við saumfari með fatakrít eða fatapenna – yfirleitt 1 cm, sjá bls. 8. 
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9. Klippið efnið eftir krítarmerkingum, sjá bls. 8. 

 Munið að klippa hök upp í mf og mb og þar sem merkið –0 er, sjá bls. 8. 

10. Mælið mittið á barninu og bætið við 2cm fyrir saumfar og klippið teygjuna samkvæmt því 

máli, sjá bls. 10. 

11. Festið með títuprjónum og saumið, munið að leggja réttuna saman, sjá mynd 11. 

 Hliðarsauma 

 Innanfótarsauma 

 Stroff 

 Teygju 

12. Takið títuprjónana úr jafnóðum þegar saumað er. 

13. Til að sauma saman klofsaum er best að snúa annarri skálminni á réttuna og setja ofan í 

hina skálmina. Festið saman með títuprjónum og saumið saman, sjá mynd 13. 

14. Snúið buxunum á rönguna. Festið stroffin og strenginn með teygjunni á flíkina með 

títuprjónum og saumið, sjá bls. 10 og mynd 14. 

 

SKÝRINGARMYNDIR 
 

11.         13.  

   14.  
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SNIÐ 
 

 

 


