
SHOPPINGBAG I JACQUARD

TASKE MED QUILTET BUND
Anvend forskellige metervarer til denne 
taske

DET SKAL DU BRUGE
30cm jaquard metervarer
35cm Linoso møbelmetervarer
90cm Bomuldslærred
35cm Heirloom
130cm Herringbonetape

Sytråd
Evt. Spraylim midlertidig klæb

Shoppingbag

FREMGANGSMÅDE

Klip 2 rektangler i jacquard metervare 25cm højde x 51cm i bredden (+ sømrum)
Klip 1 rektangel til bunden 32cm i højden x 51cm i bredden (+ sømrum) + 1 rektangel i foer i samme stør-
relse
Klip 1 rektangel i foer 84 cm højde x 51 cm i bredden (+ sømrum)
Klip 1 rektangel i Heirloom til at quilte bunden med 32cm i højden x 51cm i bredden (+ sømrum)

Quiltet bund. Start med at tegne quilte mønsteret på foer delen. Placer det ovenpå Heirloom retanglen, 
har man Spraylim kan man med fordel lime foer delen sammen med Heirloom. Foer + Heirloom placeres 
på vrangsiden af bundstykket (Linoso), også her kan Spraylim anvendes. Sørg for at stykkerne er strækket 
godt ud så der ikke opstår rynker når der quiltes. Sy nu efter quiltemønsteret på foer-siden.
Overlock alle kanter.
Sy stropperne på de to jacquard stykker som vist på tegningen,  14cm inde og 7cm nede. Stop 2,5cm før 
overlock kanten. Forstærk syningen ved at sy en firkant.
Sy de to jacquard stykker sammen med den quiltede bund, ret mod ret. Sy siderne sammen. Sy evt. en pyn-
testikning 5mm fra sammensyningen på bundstykket.
Foldet bund: læg sidesøm mod bunden, ret mod ret, og sy hen over hjørnet så stikningen i alt bliver ca. 12 
cm fra kant til kant. Hæft evt. hjørnerne fast på sømmen i taskens bund.
Sy siderne sammen på foeret ret mod ret, husk at lade en åbning stå til at kunne vende igennem. Lav en 
foldet bund i foeret ligesom ved tasken.
Jacquard delen og foer delen syes nu sammen ret mod ret, pas på med ikke at sy stropperne med. Tasken 
vendes ud gennem hullet i foeret. Sy en pyntestikning øverst på taskens kant. Sy hullet sammen i foeret.
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SYVEJLEDNING
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