
Sy en väska



Material
•	 HiClaSS™	100Q	symaskin	från	HusQvarna	viking®

•	 88	×	140	cm	kraftigt	beige	bomullstyg	till	väskan	och	fodret.

•	 14	×	140	cm	rosa	skinnimitation	

•	 36	×	76	cm	av	två	olika	tunna	beige	tyger,	till	exempel	organza,	
till	snedremsorna	på	väskans	framsida.

•	 44	×	88	cm	kraftigt	påpressbart	mellanlägg	till	fodret	

•	 44	×	44	cm	rivbart	mellanlägg	till	framsidan	

•	 knapp

•	 sytråd	som	matchar	skinnimitationen	

•	 sytråd	som	matchar	väsktyget

•	 robison	anton	brodertråd	40	av	rayon	i	rosa	och	lila.

•	 undertråd	

•	 Pictogrampenna

•	 Pressduk

•	 rullkniv,	linjal	och	skärmatta

•	 Limstift

HusQvarna	viking®	TiLLBEHÖr
HusQvarna	viking®	glidfot	H,	412796145

TiLLkLiPPning
av	det	beige	bomullstyget:
2	bitar	44	×	44	cm	till	väskan	
2	bitar	44	×	44	cm	till	väskans	foder
6	remsor	4,5	×	140	cm	till	väskans	handtag
5	snedremsor	2	×	44	cm

av	rosa	skinnimitation:
2	bottenstycken	till	väskan	enligt	det	medföljande	mönstret

Obs!	kontrollera	utskriftsinställningarna	för	sidskalning.	Om	
sidskalningen	kan	ändras	väljer	du	”ingen”	eller	kontrollerar	bara	att	
alternativet	”anpassa	till	sida”	inte	är	markerat.

2	band	till	väskans	överkant	6,3	×	44	cm	
1	remsa,	1	×	27	cm	till	remmen	som	stänger	väskan
1	remsa	2,5	×	33	cm	till	tofsbandet
1	remsa	11	×	15	cm	till	tofstrådarna
4	bitar	3	×	4	cm	till	att	dölja	handtagens	ändar

av	det	tunna	beige	tyget:
5	snedremsor	2	×	44	cm

av	det	kvarvarande	tunna	beige	tyget:
4	snedremsor	2	×	44	cm



sY	iHOP
-	 Pressa	fast	mellanlägg	på	avigsidan	till	de	två	44	×	44	cm	tygbitarna	

till	väskans	foder.	använd	pressduk	när	du	pressar	skinnimitation.

-	 Trä	din	HiClaSS™	100Q	symaskin	med	rosa	sytråd	i	över-	och	
undertråd.	sätt	på	glidfot	H.

-	 Mät	1,3	cm	ned	på	väskans	fram-	och	bakstycke.	

-	 Placera	avigsidan	på	överkantsbandet	av	rosa	skinnimitation	mot	
rätsidan	av	väskans	44	×	44	cm	fram-	och	bakstycken	så	att	den	
ofållade	kanten	på	bandet	ligger	mot	1,3	cm-märkningen	på	fram-	
och	bakstyckena.	sy	raksöm	längs	med	över-	och	underkanten	på	
skinnimitationen.	

-	 Lägg	avigsidan	på	de	rosa	bottenstyckena	av	skinnimitationen	mot	
rätsidan	på	väskans	fram-	och	bakstycken,	kant	i	kant	vid	nederkant	
och	sidorna.	kantsticka	läng	med	överkanten	på	skinnimitationen.	

-	 sy	ytterligare	en	söm,	1,3	cm	nedanför	den	första	kantstickningen.	

-	 sy	en	tredje	söm,	1,3	cm	nedanför	den	andra	kantstickningen.	

-	 använd	linjal	och	pictogrampenna	och	märk	upp	placeringslinjer	
för	snedremsorna	på	väskans	framstycke.	Mät	1,3	cm	ned	från	
överkantsbandet	och	rita	en	linje	som	går	parallellt	med	kanten.	

-	 Fortsätt	rita	linjer	med	2	cm	mellanrum	på	väskans	framstycke.	
sluta	2	cm	från	bottenstycket	av	rosa	skinnimitation.

-	 nåla	fast	snedremsorna	centrerat	på	de	linjer	du	har	ritat	
(alternera	mellan	de	tre	tygerna).

-	 Lägg	mellanlägg	bakom	väskans	bakstycke.	

-	 sätt	fast	pressarfot	B

-	 sy	en	dekorativ	söm	längs	med	mittlinjen	på	snedremsorna	med	
rosa	eller	lila	robison	anton	brodertråd	40	av	rayon	som	övertråd	
och	vanlig	undertråd	i	spolen.	Ta	bort	nålarna	allteftersom.	vi	
använde	söm	16.

-	 Ta	bort	mellanlägget	från	baksidan	på	dekorsömmarna.	

-	 Dra	ut	trådar	från	remsorna	så	att	de	fransar	sig	eller	gnugga	med	
ett	kraftigt	bomullstyg	över	remsorna	så	att	de	fransar	sig.

HanDTag
-	 Trä	symaskinen	med	sytråd	som	matchar	tyget	i	väskan	som	över-	

och	undertråd.

-	 sy	en	overlocksöm	längs	med	ena	långsidan	på	varje	remsa.	vik	1/3	
av	den	andra	långsidan	mot	avigsidan.	vik	in	den	sydda	långsidan	mot	
avigsidan	så	att	den	överlappar	den	andra	sidan.	Pressa	och	sy	en	
raksöm	från	rätsidan	längs	med	remsans	mitt.



-	 Fläta	ihop	de	tre	remsorna.	klipp	flätan	till	rätt	längd	och	sy	ihop	
den	i	nederkanten.	

-	 Lägg	ändarna	på	ett	av	handtagen	på	kantbandet	upptill	på	
väskans	framsida,	14	cm	in	från	sidosömmarna	och	3,2	cm	ned	på	
överkantsbandet.	sy	längs	med	nederkanten	på	handtaget.

	-	 gör	samma	sak	med	de	resterande	tre	ändarna	och	sy	fast	
handtaget	på	väskans	baksida	också.	

-	 Lägg	skinnimitationsbitarna	med	måtten	3	×	4	cm	centrerat	över	
ändarna	på	handtagen	och	kantsticka	fast	dem	så	att	ändarna	täcks.

-	 sy	ihop	väskans	fram-	och	bakstycke	på	båda	sidor	med	1	cm	
sömsmån.	se	till	att	kanterna	på	skinnimitationen	hamnar	i	linje	med	
varandra.	

-	 Pressa	isär.	använd	pressduk	när	du	pressar	skinnimitation.

-	 sy	bottensömmen	med	1	cm	sömsmån.	Pressa	isär.	använd	pressduk	
när	du	pressar	skinnimitation.

vÄskans	BOTTEn
–	 Matcha	sidosömmen	nedtill	på	väskan	med	bottensömmen	räta	mot	

räta.	Mät	3,5	cm	upp	från	hörnsömmen	och	sy	över	hörnet.	

-	 gör	samma	sak	på	andra	sidan	av	väskans	botten.

vÄskans	FODEr
–	 sy	ihop	väskans	foder	räta	mot	räta	längs	med	sidorna	och	lämna	en	

sida	öppen	omkring	12,5	cm	så	att	du	kan	vända	fodret	åt	rätt	håll.

-	 sy	ihop	väskans	botten.

-	 sy	väskans	botten	på	samma	sätt	som	du	gjorde	med	väskan	–	se	
bilden	ovan.

sY	iHOP	vÄskan
-	 Lägg	skinnimitationsremmen	som	ska	stänga	väskan	räta	mot	räta	

mot	väskans	baksida.	Placera	kortsidan	centrerat	mot	överkanten	av	
väskans	bakstycke	och	lägg	remmen	i	riktning	mot	väskans	botten.

-	 nåla	ihop	fodrets	rätsida	mot	väskans	rätsida	med	sidosömmarna	
mot	varandra	och	lägg	väskans	handtag	så	att	de	inte	är	i	vägen.	

-	 sy	fast	med	raksöm	och	1	cm	sömsmån.

-	 vänd	ut	rätsidorna	genom	öppningen	som	du	lämnade	i	väskans	
foder.	

-	 Pressa	väskan	en	sista	gång.	sy	ihop	öppningen	i	fodret.	

-	 sy	fast	knappen	centrerat	på	väskans	överkantsband	i	skinnimitation.	

-	 Dra	remmen	runt	knappen	för	att	stänga	väskan.

3,5	cm
sy	över	botten	på	triangeln	för	
att	skapa	en	botten



TOFs
–		 sätt	på	glidfot	H	och	trä	maskinen	med	matchande	sytråd	som	

över-	och	undertråd.

Tofsband:

-	 vik	långsidorna	på	remsan	som	är	2,5	×	33	cm	mot	mitten	och	sy	
raksöm	från	rätsidan	längs	med	remsans	mitt.	

-	 Lägg	remsan	runt	ett	av	handtagen	på	väskans	framsida.

Tofstrådar:

-	 klipp	till	en	bit	av	rosa	skinnimitation	som	är	11	×	15	cm.	rita	en	
linje	på	avigsidan	som	går	3,5	cm	från	ena	långsidan.	

-		 klipp	upp	till	linjen	(7,5	cm	långa	remsor)	ungefär	var	6	mm.	

-		 vik	ned	övre	långsidan	1	cm	mot	avigsidan.	Fäst	med	limstiftet.

-		 Börja	vira	ihop	till	en	tofs	från	ena	kortsidan.	när	du	närmar	dig	
slutet	virar	du	in	en	ände	på	tofsbandet	i	tofsen.	Limma	fast.	avsluta	
med	att	vira	in	den	andra	änden	av	tofsbandet.	Limma	fast	den.	
Ändarna	på	tofsbandet	ska	hamna	mittemot	varandra	i	sista	varvet	
på	tofsen.	

-	 klipp	slutligen	till	en	0,6	cm	bred	remsa	av	rosa	skinnimitation	och	
knyt	fast	den	upptill	på	tofsen.	
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