
Historisk bakgrund
Byxan är av gammal hävd ett ”barbariskt” plagg. Länge ansåg 
både romare och greker att bärandet av byxor var ett tecken 
på ociviliserade folk. 

Hos Alamannerna och i övriga Barbaricum har byxor alltid 
burits och finns i många olika utformningar. Den vanligaste 
typen är ganska tätt sittande långbyxor. Både hällor (ett band 
under foton) och hel socka längst ned på byxbenen är vanligt 
förekommande. I annat fall används gärna dragsko för att sluta 
till nederdelen. 

Kortbyxor som går ner till knäet eller halva vaden finns och 
används antingen vid varmt väder eller tillsammans med ben-
lindor. I midjan hölls de uppe med bälte, snöre, tygremsor eller 
liknande.

Tygval
Ylle, linne eller ylle/linneblandningar är de vanligaste materia-
len. Plagg av grov bomull finns här och var, men är dyr import 
söderifrån.

Rekommenderade  färger
Både ofärgat och färgat ylle används. Ofärgat kan var i vilken 
färg som helst som förekommer på får, det vill säga svart, vitt, 
brunt och alla nyanser däremellan som grått, beige och lik-
nande. 

Färgning av tyg är mycket vanligt men kostar givetvis lite 
mer. Olika natur material tillåter färgning av en rik palett inklude-
rande rött, blått, grönt gult och blandningar av dessa. Purpur 
och turkos är dock sällsynta.

Gör så här
●●Bakar och ben är olika. Så vi har inget mönster att sy efter i 

den här beskrivningen.
●●Du kan använda ett vanligt köpt byxmönster men anpassa 

linning och knäppning för att få en stil som passar hos Alaman-
nerna. Det viktiga är att byxorna är raka, inte pösiga som se-
nare hos vikingarna.

●●Du kan också ta ett par byxor du tycker om, lägga dem på 
ett papper och rita av deras form. Ta inte dina tajtaste jeans – 
hellre ett par rymliga pyjamasbyxor eller joggingbyxor. Rita inte 
för snävt och glöm inte sömsmån. 

●●Här nedanför ser du en skiss på hur ett byxmönster kan se 
ut. Här är byxans framsida och baksida likadana. Byxorna har 
ingen söm längs benets utsida som moderna byxor brukar ha, 
utan varje ben är ett enda stycke. 

●●Testa gärna först i ett billigt tyg, till exempel ett kasserat 
 lakan.

●●Tvätta tyget om du använder linne eller linneblandningar då 
det krymper i första tvätten. 

●●Klipp ut delarna, zick-zacka kanterna och stryk tyget om det 
blev skrynkligt i tvätten. 

●●Sy ihop varje byxben upp till grenen. 
●●Trä in ett byxben i det andra. Vänd 

tyget så att rätsidan ligger mot rätsi-
dan. Sy grensömmen. 

●●Midjan kan man sedan göra 
på olika sätt. Enklast är att vika 
ner hela sömsmånen och göra 
en dragsko, alltså en tunnel som 
du drar ett snöre eller bälte 
igenom. Man kan även 
vika ned sömsmånen 
och sy på hällor stora 
nog för ett bälte. Eller 
varför inte bara hålla 
byxorna uppe med 
ett rep? Allt beror 
på vilken roll du 
spelar.

●●Lägg slutligen 
upp byxorna 
nedtill. Gör gär-
na en dubbel-
vikning.

Barbaricum – Byxor  

Byxor

Klipp två likadana stycken som mot-
svarar höger och vänster ben. Vik 
tyget längs den streckade linjen.

Sy de inre ben-
sömmarna. 

Vikt kant. 

Vikt kant. 

Grensöm Sy ihop det ena byxbenet 
med det andra längs med 
grensömmen.


