
TILLKLIPPNING
Klipp ut mönsterstyckena från arket. Rita av mönster för
fodrets sidstycke från utsidans sidstycke enligt mönster-
markeringarna; se bifogad mönsteröversikt.
Klipp till styckena i tyg och vadd enligt mönsterschemat. Lägg
vid tillklippningen till sömsmåner om 1 cm i alla kanter;
vadden klipps till utan sömsmån.
Klipp också till (måtten inkluderar 1 cm sömsmån)
I grönt bomullstyg
- två 3 x 17 cm långa volangremsor för fickorna
- en 3,5 x 65 cm lång passpoalremsa
I mönstrat bomullstyg
- en 7 x 74 cm lång axelremsremsa
I vadd
- en 2,5 x 74 cm lång axelremsremsa

ARBETSBESKRIVNING
Sömmar: Sy med raksöm och sy stickningar nära kanterna.
Förberedelser: Nåla och pressa från avigsidan fast vadden
på utsidans sid- och bottenstycken samt mittpå axelremmen.
Sy insnitten på både utsidans och fodrets sidstycken.
Passpoal: Vik passpoalremsan dubbel med avigsidan inåt.
Klipp till en 65 cm lång bomullssnodd. Placera snodden inuti
passpoalremsan och sy med en hjälpstickning samman de
öppna kanterna möjligast nära snodden; använd blixtlås-
pressarfoten. Klipp itu passpoalen i två lika långa delar. Sy
med hjälpstickningar fast passpoalerna enligt mönster-
markeringarna nertill på utsidans sidstycken.
Fickor: Sy kastningar, i form av rullfållar sydda på overlock-
maskin eller smala täta sicksacksömmar, på volangremsornas
ena långsidor. Sy rynktrådar på volangremsornas andra lång-
sidor. Rynka volangerna så de passar vingarnas nedre kanter
(se mönstermarkeringarna). Nåla och sy fast volangerna räta
mot räta nertill på två motsvarande vingar; runda stegvis av
volangens ändar mot sömsmånen för att undvika hörn i
ändarna. Nåla samman vingarna parvis räta mot räta och sy
samman dem i ytterkanten. Lämna en liten vändningsöppning
i vardera vingens nedre kant. Klipp ner sömsmånerna och

vänd vingarna rätt. Sy en stickning upptill på fickan (=fick-
öppningen). Nåla fast vingarna enligt mönstermarkeringarna
på utsidans sidstycken och sy på dem med kantstickningar;
vändningsöppningen sys samtidigt igen.
Fötter: Nåla och sy samman fotstyckena parvis räta mot
räta; lämna den raka ovankanten öppen. Klipp ner söms-
månerna, klipp ett jack i hörnet och vänd styckena rätt. Sy
med hjälpstickningar fast fötterna enligt mönstermarkeringarna
på utsidans sidstycken.
Axelrem: Vik axelremmen dubbel med rätsidan inåt och sy
långsidan. Vänd axelremmen rätt och pressa den omsorgsfullt
så att sömmen ligger mittpå axelremmen. Placera snodden
mittpå axelremmen så att dess ändar ligger lika långt från
vardera axelremsände. Vik och nåla axelremmen dubbel på
längden så att snodden innesluts av axelremmen. Sy samman
axelbandets kanter med en stickning som löper utmed
snodden. Sy stickningar i ändarna så att snodden inte slinker
ur kanalen. Nåla och sy med hjälpstickningar fast axelremmens
öppna ändar på utsidans ena sidstycke, se mönstermarke-
ringarna.
Montering av utsida: Nåla samman utsidans bottenstycke
och det ena sidstycket, sy samman styckena utmed passpoalens
hjälpstickning. Nåla och sy på motsvarande sätt fast det andra
sidstycket i sid- och bottenstycket; sömmen löper ut över
axelremmen till *-mönstermarkeringarna.
Montering av foder: Sy samman fodrets bottenstycke och
det ena sidstycket. Nåla och sy samman det andra sidstycket
med sid- och bottenstycket; i fågelns stjärt löper sömmen
ända till *-mönstermarkeringen. Lämna en 7 cm lång vänd-
ningsöppning nertill.
Hopsättning: Både utsida och foder är ännu avigvända.
Nåla och sy samman utsidans och fodrets öppna kanter räta
mot räta. Pressa isär väsköppningens sömsmåner med stryk-
järnets spets och vänd väskan rätt genom vändningsöppningen.
Avslutning: För in fodret i väskan och sy en kantstickning
i väsköppningen. Sy fågelögat med en tät sicksack enligt
mönstermarkeringen. Sy för hand fast tryckknappen i väsk-
öppningen.
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FÅGELVÄSKA
väskstyckets höjd 18 cm

MÖNSTERÖVERSIKT

MATERIAL
- 20 cm manchester till utsidan
- en bit grönt bomullstyg till foder, passpoaler och
  volanger
- en bit mönstrat bomullstyg till fickor, fötter och axelrem
- häftande vadd,  Vlieseline Volumenvlies H 640
- 120 cm bomullssnodd, ø 5 mm
- tryckknapp som sys fast, ø 10 mm

MÖNSTERSCHEMA antal

Manchester (utsida)
1 sidstycke 2
2 botten 1
Grönt bomullstyg (foder)
1 � sidstycke 2
2 botten 1
Mönstrat bomullstyg
3 vinge (ficka) 2+2
4 fot 4
Vadd
1 sidstycke 2
2 botten 1
3 vinge 2

18 cm

utsida

foder



All material contained in this OTTOBRE design®
pattern is protected under the Copyright Act.
No material may be reproduced in whole or in
part.  All commercial use is strictly forbidden.
All rights reserved to the copyright holder.
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