Pouch til packer
Du skal bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en packer (fx Mr Limpy, Sailor eller lignende)
et par underhylere (surprise)
noget stof (fx en sok, strømpe eller en stofrest) ca. 15 x 8-10 cm
synål
sytråd (eventuelt samme farve som dine underbukser)
nåle (knappenåle, sikkerhedsnåle, synåle eller lignende)
saks
målebånd (eller tommestok, lineal)
tålmodighed
to hænder (cirka 10 fingre)

Underbukser

Sok

Syredskaber

1. Or are you just happy to see me?
Noget om pouch-størrelse
2. Sock it, saks it
Klip en pouch
3. Needles and pins
Sæt pouchen løst på med nåle
4. Sew, sew, sew away
Sy pouchen løst på
5. Settled og swinging
Sæt / sy pouchen rigtigt fast
Underbuks 101
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1. Or are you just happy to see me?
Noget om pouch-størrelse
Din packers størrelse afgør mere eller mindre, hvor stor pouchen skal være, men en tommelfingerregel er at gøre den lidt større
end antaget. En lille eller medium packer kan være i en lille, medium eller stor pouch, men en stor packer har ikke mange chancer i
andet end en større pouch.
Desuden afhænger pouchens størrelse selvfølgelig af dine underbuksers størrelse, fx om det er briefs, trunks eller noget tredje (se
sidst i dokumentet for typer af underbukser).
Højden / længden af pouchen betyder en del for, hvordan packeren placeres i underbukserne (oppe / nede i forhold til fx navlen).
Bredden / vidden på pouchen afhænger delvist af din packers størrelse, men i høj grad også af dine underbukser.

Basal oversigt – profiltegning af det
endelige produkt inkl. packer

Vend vrangen ud på dem. Du kan nu se, at de i skridtet (”foran” indvendigt) har nogle syninger, som regel tre, fordi underbukserne her er
forstærket. Du kan bruge midtersyningen som pejlemærke, men vigtigere er det, at din pouch ikke er bredere end de to sidesyninger. Det er
som regel overhovedet heller ikke nødvendigt.
Bemærk at pouchens størrelse også er med til at fremhæve packeren, så en lille / stram pouch får dig til at se mere ”glad” / ”stor” ud end en
større, løsere pouch gør.

På de sorte briefs ses
syningerne tydeligt på
vrangen
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2. Sock it, saks it
Klip en pouch
Det antages i det følgende, at du bruger en sok, men du kan bruge nærmest et hvilket som helst stykke stof.
Flad sokken ud, så den ligger pænt og består af to lag stof. Mål ca. 15 cm af fra bunden / foden af sokken og opad. Klip her sokken lige over.
Klip sokken op i begge sider, så du får to stykker ens stof. Du skal kun bruge det ene stykke stof, så nu har du til to pouches.
Trim eventuelt bredden på stofstykket, så det passer til dine underbukser og packer.

Mål 15 cm sok (eller stof)
med forhåndenværende
redskab

Klip-klip og du har nu en
sokkefod

Klip-klip igen og split
sokkefoden i to

Sokkefoden delt i to stykker
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3. Needles and pins
Sæt pouchen løst på med nåle
Pouchen skal nu placeres på indersiden af underbukserne.
Det er værd lige at mærke lidt på sokken, inden du monterer den, for sandsynligvis har den en blød side
(indvendigt / mod benet) og en mere ru side (udvendigt / mod skoen). Du vil nok helst have den bløde
side mod dit maveskind (ikke gjort her).
Vandret: Du ved allerede, at pouchen skal være inden for de to sidesyninger, og at du kan bruge
midtersyningen til at centrere efter (se punkt 1).
Pouchen placeres mellem de to syninger
og ca. 8 cm. fra elastikkanten

Lodret: Det er svært at give et entydigt svar på, hvor langt oppe eller nede pouchen skal sidde, ikke
mindst fordi det er en smagssag, men ca. 8 cm fra bukselinningen / elastikken om maven er en god
tommelfingerregel – det kommer, som så meget andet, an på, hvordan du ønsker, at packeren skal sidde.
Tag nu din fine nålesamling – det er ret ligegyldigt, hvilke nåle, du bruger, da de kun midlertidigt skal holde pouchen på plads. Knappenåle er
bedst til dette formål.

Her bruges seks nåle til
monteringen

Læg stofstykket fladt mod indersiden af underbukserne og sæt et par nåle gennem begge dele, så pouchen holdes fast mod underbukserne.
I teorien er det nok med to nåle i hver side af pouchen og én i bunden. Du skal ikke stikke nålen gennem mere end ét lag underbuksestof.

Nålene går gennem
sokkestoffet og ét lag
underbuksestof og tilbage
igen
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4. Sew, sew, sew away
Sy pouchen løst på
Tråd nu nålen og sy med store, løse sting pouchen (midlertidigt) på plads. Det er flintrende ligegyldigt, om det bliver pænt.
Bemærk at du skal fæstne sytråden i begge ender, altså i både højre og venstre side af toppen på pouchen, for ellers løber tråden, når du forsøger at proppe din packer
derned.
Tag nålene ud. Seriøst. Tag nålene ud.
Du kan nu vende vrangen på underbukserne indad igen (eller retten ud, om man vil), putte packeren i pouchen og prøve underbukserne på. Så får du en idé om, hvorvidt
packeren sidder godt nok, om pouchen har den rette størrelse, placering osv., inden du syr den endeligt på plads.

De store, løse sting løber langs nålene

De store, løse sting uden nåle

Packeren placeret i pouch
(vrangen ud)

Packeren placeret i pouch
(ret ud)
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5. Settled og swinging
Sæt / sy pouchen rigtigt fast
Når du har fundet ud af, hvilken størrelse pouch og placering af pouch der passer dig og din packer, er du klar til at sy for alvor. Tråd nålen
igen (denne gang med temmelig meget sytråd), tag en dyb indånding og gå i gang. Du kan naturligvis også kapre en symaskine og / eller en
symaskinekyndig, hvis du har adgang til den slags. Zigzag-sting er gode i denne forbindelse, fordi de både er tætte og brede og dermed holder
pouchen rigtig godt på plads.
I hjørnerne i toppen af pouchen skal der sys meget for at sikre, at syningen holder, og at dit fine arbejde ikke er forgæves. Sy derfor samme
sted et par gange. Sy så nedad med tætte sting. Sy hele vejen rundt i kanten af pouchen og slut af i det andet hjørne med mange sting på
samme sted for at sikre, at syningen holder, og tråden ikke løber.
Hvis du har lyst, kan du sy en runde mere for at være 200 % sikker på, at pouchen sidder fast. Her er anden runde syet med kastesting, men
det er bedøvende ligegyldigt. That’s it. God fornøjelse og arbejdslyst. Shake it if you’ve got it!
Sy mange gange her (og i det
andet hjørne) for at fæstne
tråden

Pouch sat på med første runde sting
(vrang ud)

Pouch sat på med første runde sting
og packer i (vrang ud)

Pouch sat på med anden runde sting
(vrang ud)

Pouch sat på med første runde sting
(ret ud)

Pouch sat på med første runde sting
og packer i (ret ud)

Pouch sat på med anden runde sting
og packer (vrang ud)

Pouch sat på med anden runde sting
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og packer i (ret ud)

Underbuks 101
Især på engelsk kan det være lidt svært at hitte rundt i, hvilken slags underbukser der egentlig er tale om, for der findes ikke så få slags og typer. Nedenstående er ment
som en hjælpende hånd eller en guide og er ikke en definitiv oversigt. Vi begynder med mindst og slutter med mest stof brugt til the buks.
Thong (≈g-streng, string, g-string, strapless pouch, dance belt mm)
En thong består stort set kun af en elastik om livet samt et stykke stof (”pouch”) foran, der snævrer ind mellem benene, samles og enten i et tyndt stykke stof eller en
elastik løber mellem ballerne og op til elastikken. Held og lykke med at forsøge at sy en pouch i.
Jockstrap (≈athletic supporter, jock, strap, supporter, skridtbeskytter)
En jockstrap minder meget om en thong, men kan (i teorien) have en mere praktisk funktion, idet der i nogle modeller kan isættes en ”cup” (af hård plastik eller stål), så
jockstrap’en kan anvendes til at beskytte de ædlere dele under udøvelse af sport.
Ser man bort fra sportens verden, er en jockstrap meget afslørende og er ikke egnet til at sy en pouch i. Den kan dog også med fordel bruges til at holde en packer,
såfremt man har et par briefs eller trunks udenpå.
En jockstrap består, som en thong, af en elastik om livet med en støttende ”pouch” foran og to stykker elastisk bånd, der løber fra pouchens slutning mellem benene og
hhv. til højre og til venstre langs ballerne og op til elastikken om livet.
Briefs (≈slip (UK), Y-fronts (UK), jockey shorts (US))
Briefs kan godt – lidt uretfærdigt – kaldes “gammeldags” underbukser. Måske render din far eller bedstefar rundt i den klassiske model fra Hammerthor? Der er dog
mange nyere udgaver, der ser smarte ud og er rare at have på. Briefs har oftest elastik i benene / om låret.
Fås med og uden gylp (fly). Evt. kan gylpen modereres til at holde en packer, men nogle gange er gylpen temmelig stor og derfor ikke synderligt egnet til packer-pouch.
Generelt afgør længden af buksebenene (eller mangel på samme) i siderne / ved hofterne, hvilken model der er tale om. Bikini briefs har mindst benstof, regular briefs
mere benstof og boxer briefs mest. Selvom det ifølge nogle ikke er korrekt at kalde boxer briefs for trunks, så ses det dog ofte, og netop boxer briefs/trunks er meget
egnede til at sy pouch i, med mindre de fx har knapper foran.
Trunks (≈boxer briefs)
Trunks er i grunden lidt kortere i benene end boxer briefs og har ikke elastik i benene / om låret. Er meget egnede til at sy pouch i, da de er relativt stramme om livet og
lårene, og fordi visse modeller allerede er udstyret med lidt ekstra plads foran.
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Boxers (≈boxershorts)
Boxershorts tager navn efter boksning, og det giver god mening. Med en elastik om maven og lidt flagrende, løse ben i shortsene, kan boksere nemlig uhindret bevæge
bentøjet. Det er altså nærmest en slags shorts, og derfor er de ikke egnede til at sy en pouch i. At der ofte er knapper foran på boxershorts understreger vist dette.
Long johns (≈lange underbukser, termoundertøj)
Lange underrør er alletiders om vinteren. De er dog som regel lavet af materialer, der ikke er superegnede til at sy pouch i, fx uld eller uld og polyester. Det er dog
muligt, det kan lade sig gøre.

Briefs

Boxers

Boxer-briefs

Trunks

Thong
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