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Randig väska med rosett

Randig väska med rosett
Den här snygga väskan passar överallt – på kontoret, stranden och shoppingturen. Ett randigt tyg med kontrasterande färger
och ränder vända åt olika håll ger ett trendigt utseende. Du kan göra väskan ännu mer personlig med en egendesignad etikett.
Väskans storlek är ca 38 x 36 cm.

Material:
•

50 x 145 cm randigt tyg till väska och rosett

•

Fodertyg

•

Små tygbitar till etikett

•

Stadig kanvasrem till axelremmar

•

Sytråd

A

E

Tillklippning

I alla mått ingår 1 cm sömsmån.
Svart/vit-randigt tyg
Väska:

E

A. 1 del 40 x 90 cm
Rosett:

B. 1 del (30 x 27 cm)
C. 1 del (9 x 15 cm)
D. 1 del (40 x 18 cm)
Foder:

E. 2 delar (40 x 6 cm) (till fodrets övre kant)
Fodertyg

D

B

1 del 40 x 72 cm
Etikett

Små tygbitar i matchande färg(er)

Sömnad

C

Etikett:

Designa en egen etikett så att din väska blir personlig.
Programmera in text och/eller dekorsömmar och dekorera ena halvan av en liten
tygbit.

Skiss för tillklippning och vikning,
randigt tyg 145 x 50 cm

Vik ihop etiketten räta mot räta och sy längs kortsidorna. Vänd ut rätsidan och
pressa. Om du vill ha en mer raffinerad look gör du en till enfärgad etikett som du
lägger under den dekorerade etiketten.
Väska:

Börja med att förbereda delarna B, C och D. De röda linjerna i bilden till höger
visar var tygstyckena ska vikas.

C

B

Vik del B på längden (enligt bilden), räta mot räta. Sy längs de obearbetade
kanterna. Lämna en öppning längst ner så att rätsidan kan vändas ut. Pressa isär
sömsmånen. Vänd ut rätsidan, pressa och sy ihop öppningen.
Skapa rosetten
Randig väska med rosett

Vik del C räta mot räta och sy längs långsidan. Pressa isär
sömsmånen och vänd ut rätsidan. Centrera sömmen på
baksidan och pressa tyget till ett välpressat band. Sy ihop
C-delens kortsidor så att det bildas en cirkel.

Sy fast del D på väskans
framsida (del A)

D

Sy fast etiketten på en av D-delens långsidor, ca 2,5 cm
från kanten.
Lägg del D ovanpå del A 10 cm från den övre kanten.
Nåla fast. Sätt på pressarfot D. Välj raksöm 1 (vänster
nålposition) och sy fast del D på del A som bilden visar.
Lägg rosetten mitt på del D och sy fast den för hand.
Vik del A räta mot räta så att kortsidorna möts. Sy ihop
längs långsidorna. Pressa isär sömsmånen.
Så här skapar du väskans 6 cm breda botten: Placera
sidosömmen mot bottensömmen och sy över hörnet, 3 cm
från spetsen (se bild). Gör samma sak på andra sidan och
pressa isär sömsmånen.

3 cm

Dra del B genom den cirkelformade C-delen så att det ser
ut som en rosett. Se illustrationen på föregående sida.
Vik del D räta mot räta och fortsätt på samma sätt som
för del C ovan (men utan att sy ihop kortsidorna).

A

Forma väskans
botten
6 cm
Nåla och tråckla fast
axelremmarna på
väskans utsida

Nåla och tråckla fast axelremmarna på väskans utsida, 7 cm
från sidosömmarna. Se till att remmarna och väskan ligger
kant i kant.
Foder:

Lägg en av remsorna E räta mot räta med en av fodrets
kortsidor. Sy ihop och pressa isär sömsmånen. Gör
samma sak på fodrets andra sida. Vik fodret räta mot räta
och sy sidosömmarna. Lämna en 10 cm bred öppning på
ena sidan. Pressa isär sömsmånen.
Gör en 6 cm bred botten på fodret enligt beskrivningen
för väskans yttertyg ovan.

Lägg väskans
yttertyg i fodertyget
räta mot räta
och sy längs
överkanten.

Sy ihop väskan

Lägg väskans yttertyg i fodertyget räta mot räta och kant i
kant. Nåla och sy runt den övre kanten med 1 cm sömsmån.
Dra ut yttertyget genom öppningen i fodret.
Sätt på pressarfot D. Välj raksöm med nålen i vänsterläge och
sy ihop öppningen.
Tryck ner fodret i väskan och pressa överkanten.

Hoppas du får glädje
av din nya väska!

Hoppas du får glädje av din nya väska!
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