Etui 13x9,5x4cm till tex resesykit
Du behöver: en stadig tygbit ca 31x24cm
eller 2 bitar i tunnare tyg sammanfogade
med HH650 (mellanlägg med klister på båda sidor)
17cm dragkedja metervara 1 löpare samt dekorationsmaterial. (förslag följer)
Gör så här:
*Använder du 2 tunnare tyg med
HH650 i mellan pressar du ihop dem först.
*Klipp ut med 1 cm sömsmån. (mönstret finns sist)
*Sicksacka eller overlocka kanten.
*Dela på dragkedjan, lägg den räta mot räta på
långsidans kant. Sy med dragkedjefot eller ändra
nålposition för att få rätt avstånd mellan söm och
dragkedja. Ju bredare du syr här ju mer syns
dragkedjan.
*Vänd sen dragkedjan rätt sy en stickning.
Att man först syr fast den räta mot räta
och sen viker gör det lätt att få det exakt rakt.
*Skall du ha dekorationer som sys fast på maskin gör du det nu.
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*Trä på löparen och dra av den för att
sen trä på den igen. Det gör man för
att stänga kedjan och för att kunna ha
löparen på mitten fast låset är stängt. c
Då är inte löparen i vägen när man syr.

*Vik upp sidfliken mot dragkedjans kortsida
(räta mot räta) Sy med raksöm fram och
tillbaka några gånger så att dragkedjan inte
kan dela sig. Sy bara just över dragkedjan
Sicksacka också änden på dragkedjan
så den inte repar upp sig.
* Lägg till rätta de 4 sidsömmarna och sy. Anledningen till att jag valt att
inte sy allt i ett svep är att det är lättare att få fina hörn så här.
*Öppna dragkedjan framför löparen och vänd ut rätan.
* Pressa sömmarna.
KLART!!
Dessa etuier är snabbsydda.
Man syr lätt för många.
Så här utformade jag mina:
Jeanstyg med svart dragkedja och röd löpare.
Påsytt band "hand made with love"

2 lager tunt bomullstyg med HH650 i mellan.
Turkos dragkedja med ringlöpare.

Möbeltyg vit dragkedja med rävsvanslöpare.

Tunt halvlinne. Borde tagit dubbelt tyg här,
den blev lite "sladdrig". Dekorerad med
"fuskläderband" och handjorda
frukt- och grönsaksknappar.
Grön dragkedja med orange löpare.

Denimtyg, löpare och dragkedja i rött.
Blomman är gjord av dragkedja.

Möbeltyg, orange dragkedja och droplöpare.
Dekorerad med stjärnknapp.

Jag hade även en tanke att göra det i photofabrictyget . Men då hade jag
behövt skarva. Ville att etuiet skall vara så enkelt som möjligt att sy så jag
lät bli det. Men du kan ju skarva om du vill. Symaskinsbrodera eller göra
en applikation är också fint tror jag. Skapa med andra ord!!
Löpare och dragkedjor hittar du här. Har lagt en köpkapp med 17cm bitar
så att du skall kunna köpa många olika färger till dina etuier.
Hur du gör applikationer och hur du använder photofabric hittar du på min
tipssida.
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