AXELREMSVÄSKA
höjd 31cm, bredd 32 cm
MATERIAL
- 40 cm markistyg, kanvas e.d. kraftigt
bomullstyg till utsidan, bredd 150 cm
- 30 cm bomullstyg till fodret

MÖNSTERSCHEMA
1 väskstycke
2 axelrem
3 väskfoder

antal
2
4
2

TILLKLIPPNING
Rita mönster för väskan med hjälp av måtten
i den bifogade mönsteröversikten.
Mönsterstyckena inkluderar sömsmåner
om 1 cm.
Klipp till väskstycket och axelremmarna i
markistyg samt fodret i bomullstyg.

8 cm
7 cm

Montering av utsida: Nåla samman väskstyckena räta mot räta och sy sidsömmarna
samt bottensömmen. Klyvpressa sömsmånerna.
Sy ett hörn i väskbotten: placera sid- och bottensömmen mot varandra och sy en 4 cm lång
söm i hörnet. Sy det andra hörnet likaså.
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Axelremmar: Vik axelremsstycket på längden
med avigsidan inåt och pressa en vikning mittpå.
Vik axelremmen fyrdubbel och sy med en
stickning samman långsidorna. Sy en stickning
också i den andra långsidan. Sy de övriga
axelremmarna på samma sätt.
Pressa 7 cm breda invikningar upptill på väskstyckena. Sy med hjälpstickningar fast axelremmarnas ändar på de pressade invikningarna
på väskstyckenas rätsidor: den första 3 cm ifrån
styckets kant och den andra strax bredvid den
första.

72 cm

ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sömmarna sys med raksöm.
Sömsmånerna kräver ingen kastning eftersom
väskan är helfodrad.
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väskstycket
35 cm
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30 cm

Montering av foder: Sy fodret som utsidan
men lämna en 10 cm lång vändningsöppning i
den ena sidan.

3

Hopsättning: Placera foder och utsida räta
mot räta inuti varandra och sy samman dem i
ovankanten (axelremmarna ligger inne i väskan).
Vänd väskan med rätsidan utåt och sy igen
vändningsöppningen.

foder

Avslutning: Sy en stickning i närheten av
fodersömmen upptill på väskan (stickningen
ligger 6 cm ifrån ovankantens vikning). Sy fast
axelremmarna i varandra med en träns mittpå
(en tät och smal sicksacksöm).
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