SNUP IDEEN - GRATIS MØNSTER
Computertaske i 2 udgaver
Str. ca. 30 x 45 cm
Materialer.
Taske med strop:

60 cm imiteret læder
2 stk. snøreringe, ca. 15 mm Ø
160 cm kraftig lædersnor
2 stk. D-ringe, 20 mm

Taske uden strop

50 cm imiteret læder
2 stk. snøreringe, ca. 15 mm Ø
110 cm kraftig lædersnor
200 cm tynd lædersnor

Taske med strop:

Klip mønsterdelen som vist på tegningen plus
2 stropper på 2.5 x 100 cm.
Fold tasken, vrang mod vrang, i bundlinien.
Sy siderne sammen med en stikning 5 mm fra kanten.
Slå snøreringene på i siderne, igennem begge lag, som vist på
tegningen.
Læg stropperne vrang mod vrang og sy dem sammen i hver side
med en stikning 5 mm fra kanten.
Fold stroppens ender omkring D-ringene og hæft dem fast på stroppens bagside.
Træk lædersnoren igemmen snøreringene fra forsiden så snoren
ligger glat på tasken.
Lædersnoren trækkes igennem D-ringen og derefter igennem
snøreringen fra forsiden. Gentag 1 gang.
Træk snoren igennem D-ringen og derefter snøreringen fra bagsiden.
Sno de løse ender omkring lædersnoren på forsiden og bind en knude på midten.

Taske uden strop:

Klip mønsterdelen som vist på tegningen.

Snoning

Fold tasken, vrang mod vrang, i bundlinien.
Sy siderne sammen med en stikning 5 mm fra kanten.
Slå snøreringene på i siderne, igennem øverste lag/forside, som vist på
tegningen.
Klip den kraftige lædersnor i 2 stykker og sno den tynde
lædersnor om som vist på billedet.
Sno de to lædersnore omkring hinanden og saml dem i enderne.
Træk enderne igennem snøreringene fra forsiden så
lædersnorene ligger glat på forsiden.
Bind knude på enderne inde i tasken.
Ideer til dig og din bolig
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