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Måler ca. 27 cm i højden og 32 cm i bredden.
Syet på maskine med 0,75 cm sømrum.
Beskrivelsen er inkl. 0,75 cm sømrum.

Materialeforbrug
• 12 stk. 10 × 10 cm uldfilt i forskellige farver
• 30 × 35 cm uldfilt til bagstykke
• 60 × 35 cm kraftig fleece til foer
• Evt. 60 × 35 cm volumenvliese
• Diverse knapper til pynt
• Evt. lyslås eller magnetknapper til lukketøj
• 1 sæt hanke
• Matchende quiltetråd eller broderigarn

Jeg har brugt uldfilt og en kraftig fleece til denne taske, fordi det er
nogle tykke materialer, har jeg ikke brugt volumenvliese, men det kan
du sagtens gøre, hvis du ønsker lidt mere hold i din taske.
Syvejledning
Sy uldfilt firkanterne sammen i fire rækker med tre i hver, se tegning 1.
Skær den ene række over midt på, så du har to stykker som hver
måler 5 cm i bredden, se tegning 2.

Tegning 1

Sy patchworkstykket sammen, se tegning 3.
Pres stykket.
Sy bagstykket til taskestykkets ene side, ret mod ret, på en af de
brede sider. Den side hvor bagstykket sys fast bliver taskens bund.
Quilt tasken som du ønsker og sy knapperne fast.
Klip foeret til efter taskestykket. Her er det 2 cm længere end taskestykket, så 1 cm af fleecefoeret ses i toppen af tasken, når den er
færdigsyet. Fleecefoeret sys på taskens for- og bagstykke, ret mod ret,
på de bredde sider, sy dem sammen så du får et rør.

Tegning 3

Foto og illustrationer af Quilt.dk

Taskens og foerets sider sys sammen hver for sig, ret mod ret. Lad et
hul stå i foerets ene side til at vende tasken igennem.
Vend tasken rundt, sæt foeret pænt på plads og pres tasken let.
Sy hullet i foeret til i hånden.
Sy hankene fast.
Sy nogle sting i bunden af tasken, så foeret holdes pænt på plads.
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Copyright Quilt.dk · Januar · 2018

Tegning 2

