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Størrelse

Selve tasken: 30x22 cm (De 30 er målet foroven. Forneden måler tasken ca. 36 cm)

Klappen: 30x17,5 cm (de 30 er målt foroven. På sit bredeste stykke er klappen ca. 40)

Alle mål er inklusiv 1 cm sømrum.

Materialer
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2 stk. Kork stof 
1 stk. Bomuldslærred eller Bomuldspoplin til inderstoffet
2 stk. Karabinhager
2 stk. Karabinring
1 stk. Trykknap 35mm
1 stk. Vlieseline
Sytråd

Redskaber

Symaskine eller overlocker
Nåle
Saks
Knappenåle eller Wonder Clips

Find og print mønsterdele her

Fremgangsmåde

Print mønsteret og klip det ud. De stiplede linjer indikerer mod fold. Du kan vælge at tegne
mønsteret helt ud på noget større papir (hvor du spejler mønsteret) eller du kan folde dit stof
og lægge mønsteret med de stiplede linjer mod folden.
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Klip delene ud i dit stof. Du skal bruge:
Mønster del nummer 1: 2 af inderstoffet og 2 af yderstoffet.
Mønster del nummer 2: 1 af inderstoffet og 1 af yderstoffet.
Mønster del nummer 3: 2 af inderstoffet og 2 af yderstoffet.

Yder og inderstof syes hver for sig. Lad os starte med yderstoffet:

Sy de to sider sammen med den ene taskedel, ret mod ret. Se figur 1 herunder.
Fold siderne ud og læg den anden taskedel ret mod ret på siderne og sy, på samme måde,
som du gjorde med den første



 

Derefter syer du hele vejen over bunden. Fold siderne på midten og lad folden være inde i
tasken.

Og så til inderstoffet:

Sy taske- og siderne sammen på samme måde som du gjorde med yderstoffet
Sy bunden, men lad en åbning på ca. 6-7 cm være, som vist på figuren herunder:



 

Nu til klappen:

Læg yder og inderstof ret mod ret og sy, som vist herunder:

Klip hakker rundt i kanten, som vist på billedet. Hakkerne gør, at stoffet (alt stof iøvrigt og en
vane du lige så godt kan tillægge dig, hver gang du har syet noget med en runding), lægger
sig pænt rundt, når du vender det. Normalt stryger man, efter især sådan en syning med
runding, men korkstoffet tåler ikke høj varme ! Hvis du gerne vil give den med strygejernet
alligevel, stryg da på bagsiden; altså på dit inderstof og med ikke al for høj varme.
Sy pyntesting hele vejen rundt langs kanten.



 



 

Og så til karabinhage-stropperne:

Klip 6x7 cm i korkstoffet, fold begge langsider ind mod midten og fold så på midten. Sy langs
den åbne kant. De 6 cm er bredden og de 7 cm er længden. Se billeder herunder:



 



 



 



 

Trykknap:

Læg den flade del af din trykknap over på vliseline og tegn af rundt om den. Gør det to gange
og klip ud.



 



 

Meget forsigtigt stryger du vliseline på vrangen af kork-delen på forside-delen af din taske.
Vliselinen skal placeret dér, hvor du på retsiden vil have trykknappen placeret.
På inderstoffets vrangside af klappen stryger du ligeledes vliseline på. SØRG FOR: at
trykknappens to dele sidder, hvor de skal, sådan at når du lukker tasken, så passer det hele
sammen. Når du skal teste, hvor den ene del af trykknappen skal sidde ift. den anden del, så
husk at beregn/træk 1 cm sømrum fra både på klappen og på selve tasken.



 



 

Så placerer du først den ene del af din trykknap på forsiden af tasken, lige over vlieselinen og
syr knappen på i hånden.
Lige sådan gør du, med den anden del af knappen på klappen.

ALTERNATIVT: Hvis du vil uden om bøvlet og risikoen for, at det ikke passer helt perfekt, så start
med at sy den ene del af trykknappen på i klappen af din taske og sy så den anden del af
trykknappen i, når hele tasken er syet færdig. Du vil da få syningen at se på inderstoffet nede i selve
tasken - men det er jo kun dig, som kigger ned i tasken, der kan se den syning :)

Nu skal du sy tasken sammen:

Yderstoffet skal være med retsiden ud og inderstoffet med vrangsiden ud: Put yderstoffet ned
i inderstoffet; nu ligger de ret mod ret.
Put derefter klappen ned imellem inder- og yderstof ned langs bagsiden af din taske. Husk at
vend den rigtigt; læg yderstoffet indad og inderstoffet udad. Sæt den fast med stofclips - eller
med nåle, men gør det da helt oppe øverst, så du undgår at lave unødige huller i dit korkstof.
Put karabinhage stropperne ned i hver side med “benene” opad, så du laver en løkke.



 



 

Sy hele vejen rundt i kanten.
Vend tasken ud igennem hullet du lavede i inderstoffet



 



 

Sy hullet i inderstoffet sammen, enten på symaskine eller med usynlige sting i hånden
Sy pyntesting langs forside kanten

Og til sidst stropper:

Tag et målebånd rundt om skulderen, som hvis det var en taskestrop. Afgør med dig selv,
hvor lang/kort du ønsker din strop og notér dig målet.
Klip længden af målet ud med en bredde på 6 cm.
Har du ikke stof i længden til en lang nok strop, så gør det her smarte trick, hvor du klipper to
strimler, der tilsammen giver din ønskede strop længde. Læg de to stofstrimler på hinanden;
den ene vandret og den anden lodret, og sy skråt:



 

Dernæst syr du dine stropper sammen, på samme måde som karabinhage stropperne
Tag dine karabinhager og put hver ende af din strop igennem hver karabinhage. Fold hver
ende af stoppen op ca. 2 cm og sy henover



 

Klips stropperne på tasken - og du ef færdig :-)

Det smarte med karabinhagerne er, at hvis du en dag vil afsted uden stropper men med en stor
clutch, så klipserne du bare stropperne af og tager afsted uden

Designet af: Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin_may
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