
SNUP IDEEN 
Duo-taske
Ca. 25 x 15 cm

Materialer:
50 cm fast stof i 2 farver - her er brugt slidstærkt polyester
2 stk. lynlåse, ca. 25 cm
2 stk. trykknapper, 15 mm Ø.

Sådan gør du:
Klip:
2 taskestykker på 27 x 17 cm i hver farve.
1 strop på 118 x 5 cm i 1. farve 
2 stykker på 3 x 6 cm i 2. farve (endestykker)
Alle målene er inkl. sømrum.

Taske 1. Sort
Fold stroppen ret mod ret og sy sammen med 1 cm sømrum. 
Klip sømrummet ned og vend til ret. Sy en stingning i hver side af 
stroppen ca. 2 mm fra kanten.
Lynlåsen placeres i midten af taskestykket, så der er 3 cm fra 
lynlåsens metalstopper og ud til kanten.
Sy lynlåsens ene side på det ene taskestykke. Gentag i den 
anden side. 
Læg taskens sidder ret mod ret. Hæft stroppen fast
på retsiden, ved lynlåsens ender, så den ligger i mellem de to lag. 
Sy taskestykkerne sammen foroven.
Sy en stikning på begge sidder af lynlåsen 
og sy derefter taskestykkerne sammen rundt i kanten, ret mod 
ret med 1 cm søm.

Taske 2. Grå
Sy endestykkerne, ret mod ret, på lynlåsens ender. Klip evt.
lynlåsens længde til. 
Fold stykket rundt om enderne og buk sømrum ind mod 
vrangside.
Sy igennem alle lag med en stikning 3 mm fra kanten.
Den færdige lynlås med endestykker skal være 25 cm.

Sy lynlåsens ene side på det ene taskestykke. Placer lynlåsen 
så der er 1 cm sømrum ved hver af taskens ender. Gentag i den 
anden side. 
Sy en stikning på begge sidder af lynlåsen.
Sy taskestykkerne sammen rundt i kanten, ret mod ret med
1 cm søm.

Sæt øverste del af trykknapperne i taske 1 efter 
afmærkningerne. 
Bemærk målene er fra den færdige taskes kanter.

Sæt underste del af trykknapperne i taske 2 efter 
afmærkningerne.

Knap taskerne samme.

Ideer til dig og din bolig
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Bemærk målene er fra den færdige taskes kanter.


