Rusbukser.
Rusbukser er bukser, der virkelig understreger en mands maskulinitet. De er volumiøse, på grænsen
til det vulgære og de udstiller overskud, magt og rigdom. De er flotte, hvis de er syet ordentligt. Det
er vigtigt at målene bliver taget grundigt, så bukserne kommer til at sidde perfekt.
Bryllupsbillede:
Jeg syede det første par rusbukser til Tom, da vi skulle giftes. Han havde stof der var håndvævet
uld, han ønskede sig rusbukser af. Jeg havde en vejledning i stykkerne på bukserne. Andet havde
jeg ikke at gå ud fra. Det var en skræmmende oplevelse og hvis Puk, som i fordums tid havde tegnet
den tegning af stykkerne, ikke var kommet forbi på Moesgaard, ja så ved jeg ikke hvad jeg havde
gjort. :o) Men Puk kom mig til undsætning og gav mig FORKLARINGEN på tegningen! – Den
forklaring og mine egne erfaringer siden hen, vil jeg give videre her:
Kodeord:
Nøjagtighed
Plissering
Masser af stof
Stykker:
Bukseben x2:
Mål fra hofte til knæ + ca 20 cm
Skinneben: mål lige under knæ og til ankel/og omkredsen på det bredeste sted.
Talje: stykke på ca 120 cm langt og 30 cm bredt (skal foldes).
Et stykke på den størrelse, man ønsker åbningen. En slags klap.
Bukseben:
De skal sys sammen til rør. Når disse er syet sammen, skal der klippes numsekile. Numsekilen gør,
at bukserne kommer til at sidde godt til i numsen. Jeg er blevet rigtig god til at klippe numsekile, så
jeg kan få ballerne til at sidde som 2 kugler under læggene. Det ser virkelig godt ud. :o)
For at få størrelsen på numsekilen, kan man tage et par bukser der sidder godt. Vende dem på
vrangen og ligge buksebenene ind i hinanden. Her vil der så være en bue for og en bue bag. Det er
de der skal bruges til numsekile.
Når disse er klippet ud, skal de syes sammen i skridtet bagtil. Foran skal man ligge ind, så stoffet
ikke løber og sy forklappen på.
Herefter skal man lave læggene. Man skal sørge for at de vender indad mod fronten og indad mod
bagen, det betyder så at de skal vende på hoften.
Plisseringen eller læggene er det absolut sværeste ved at lave rusbukser. Man skal først regne på
hvor mange læg man kan have. Alle læg skal passe 100% oppe og være fuldstændig ens nede.
HUSK at det kan være svært at få det samme antal læg til at passe rundt om læggen, som på
halvdelen af maven.!!
Man kan sige at bukserne skal deles op i 4 kvarte. Hver kvart skal have det samme antal læg.
Læggene skal være ens på forsiden og bagsiden. – Og vende ind mod midten. Buksen bliver flad på
siden af hoften.
Husk at RI læggene sammen. Det er SÅ træls, hvis man har brugt en masse tid på at ligge dem op
og de pludselig skrider fra hinanden.

Linning:
Lindingen skal ligge dobbelt. Der skal være en syning i toppen, for at holde på den. Nu er den foldet
sammen og dobbelt. Derefter syr man den på buksebenene, som er lagt i folder. Du skal huske at
folde kanten op, så det ikke trævler. – Så har du også en lukket kant. Du skal starte med den ende
hvor forklappen sidder, for linningen skal sidde ovenpå forklappen, for at holde på den.
Den er længere end samlingen på bukserne, så den bedre holder på dem. Buksen lukkes med
knapper i siden ved linningen. Det er en god idé at have bælte på.
Skinneben:
Sys sammen som rør og monteres med buksebenene. Sørg for at de samme folder følges hele vejen
ned. Til sidst ligges de op og du har et par færdige rusbukser.

