Väska med runda handtag
Material:
*Yttertyg bitar av gamla jeans / 0,5m stadigt tyg.
*Fodertyg 0,5m bomullstyg
* 0,5m HH 650 dubbelhäftande volymmellanlägg
* 1,8m jeans snedslå
* Ett par runda väskhandtag
* ev. märken fickor att dekorera med
Gör så här:
* Foga ihop jeans efter eget tycke.
* Klipp 2 siddelar i yttertyg, fodertyg
och HH 650. Mönstret hittar du sist
i denna pdf. Klipp kantbiten 14 x 89 cm
( skriv ut siddelen och kontroll mät
att du får rätt längd på kantdelen)
i yttertyg, fodertyg och HH 650.

*Pressa in sömsmånen i överkanten
(ej i rundeln) på alla 4 siddelarna.

*Lägg siddelarna yttertyg och fodertyg
räta mot räta sy med 1 cm sömsmån.
Bara i rundeln där handtaget skall sitta.

*Klipp jack i sömsmånen.

* Vänd, lägg in handtagen, Klipp bort
sömsmånen på HH 650 hela överkanten
och lägg det mellan yttertyg och fodertyg.
Pressa från båda sidor så alla lagren
sitter ihop.

* Sy kortsidorna på kantdelen
räta mot räta, vänd.
*Pressa från båda sidor så att alla
lagren sitter ihop.

* Sy stickningar i kanten bredvid
handtagen och i överkanten på kantdelen.
Jag valde dubbelstickning för att den
skulle passa med de andra sömmarna.
Gör även förstärkningar vid handtagen,
här kommer det fresta på.

*Nu har du 3 väskdelar, dags att dekorera
efter egen smak. Jag har använt en
gammal ficka ett klassiskt jeansmärke
och min namnetikett. Valde att sy dem
genom alla lagren. Det gör att fickan
blir hållbarare.
Har använt samma färg på undertråden
som fodertyget syns knappt då.

*Nåla ihop dina delar.

*Sy ihop dem med sömsmånen utåt.
*Om det behövs trimma traskanten.

*Sy fast jeanssnedslån.

*Sy några stygn för hand upptill
där du vikt in snedslån.
Då håller det bättre.

Ny är väskan klar!!!

Det här mönstret får du använda till dig själv inte i kommersiellt syfte.
Lycka till /

Bibbi

Mönster till siddelen

Mot vikt kant

Referensruta 10 x 10cm

Lägg till 2,5cm här, runda hörnen.

