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TILLKLIPPNING
Rita mönster till väskdelarna enligt miniatyrmönstret. Klipp till
väskdelarna enligt mönsterschemat och lägg till 7 mm breda
sömsmåner längs övriga kanter utom längs övre kanterna.
Klipp till en 2.5 x 21 cm och en 2.5 x 6 cm remsa till fästningen
av karbinhakarna.

ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy sömmarna med raksöm. Materialet rispar inte, så
sömsmånerna behöver inte överkastas.
Förberedelser: Materialet SnapPap® är i början pappliknande.
Duscha materialet med sprayflaska och låt det dra en stund. Forma
den fuktiga SnapPapen genom att klämma och skrynkla den, tills
den mjuknar. Låt materialet torka en stund och ånga det slätt innan
du påbörjar sömnaden.
Fästning av karbinhakarna: Vik och pressa in fästningsremsornas
långsidor mot mitten; ånga vid behov så behålls vikningarna bättre.
Vik in den långa remsans ändar 2 cm till avigan och trä haken på
remsan. Placera remsan och haken på rätsidan av väskdelens fram-
stycke enligt mönstermarkeringarna och sy fast den nära kanten,
så att remsans ände med hake ligger under stickningen och passa

den andra änden en sömsmån från ytterkanten. Vik in den kortare
remsans ände 2 cm till avigan och trä haken i vikningen. Vik in den
andra änden 1 cm mot avigan. Placera remsan och haken på rätsidan
av väskdelens bakstycke enligt mönstermarkeringarna och sy fast
den med kantstickningar, så att remsans ände med haken ligger
under stickningen. Lägg märke till att hakarna på båda väskdelarna
placeras i övre änden av fästningsremsan.
Montering: Sy väskans botten, pressa sömsmånerna mot bak-
stycket. Vik väskans botten enligt mönstermarkeringarna och pressa
bottnens vikningar enligt mönstermarkeringarna; ånga inte så att
vikningen blir för skarp. Pressa sidornas vikningar på samma sätt
enligt mönstermarkeringarna. Sy väskans sidsömmar och pressa
isär sömsånerna. Låt väskan ligga avigvänd. Sy hörn i väskbottnen:
placera sid- och bottensömmen mot varandra räta mot räta och
sy hörnet längs de pressade vikningarna. Sy det andra hörnet på
samma sätt. Vik hörnens spetsar mot väskbottnen och fäst dem i
bottnens sömsmåner med korta stickningar fram och tillbaka.
Avslutning: Vänd väskan rätt. Forma väskan genom att vika den
till att likna en papperspåse. Vik väskans övre kant, så att karbin-
hakarna möts. Pressa vikningarna vid behov.

MÖNSTERSCHEMA

1 väskdel 2
2 remsa fram 1
3 remsa bak 1

PAPERBAG
väska i pappersläder 29 x 37 cm (bredd x höjd)

MATERIAL
- 45 cm SnapPap® -veganskt läder tillverkat av
  papperskomposit (cellulosa/latex), bredd 100 cm
  och tjocklek 0.50 mm
- två patinerade karbinhakar, bredd 12 mm och
  höjd 35 mm

2,5 x 21 cm 2,5 x 6 cm

9,5 cm

16,8 cm

19,5 cm


