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kvalitetsdesign i en unik stil

Guide
Vägledning t ill foder 
i Crossbody/Belt bag

Vägledning till väskans foder - måtten är an-
givna till en väska med måtten 28 x 17 x 9 cm.
Läs alltid hela vägledningen, innan du 
börjar. 
Har du aldrig provat att sy foder i en väska, 
så förtvivla inte, men ha lite tålamod - det är 
lätt, om du följer vägledningen.
Man behöver inte ha en symaskin, det kan 
sys för hand.

Fodret ger en särskild finish, en extravagant look och en läcker känsla av kvalitét. Dessutom har fodret även den goda egenskpen, att hålla formen på väskan.

Fodret sys i Go handmades bomull.
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Sidorna sys ihop
1.) För att ge framsidan en bra form, sys en fåll ca. 5 cm ut från mitten, i bågen, 
 i båda sidor, genom att vika ca. 1 cm nederst på stycket, som sys upp ca. 6 cm, 
 i en spets.
2.) Framsidan och baksidan sys ihop i botten av båda styckena.
3.) Baksidan och toppen sys ihop. 
4.) Framsidan och toppen sys ihop, men bara i det stycke som passar till den 
 virkade delen, innan öppningen där blixtlåset skall sitta.
Så är sidorna ihopsydda.

Blixtlås sys fast.
5.) Blixtlåset läggs så det passar i öppningen, så
 rätsidan på blixtlåset, är på avigsidan av fodret.
 Blixtlåsets ende där man ’drar’ skall alltid sitta i
 slutet av öppningen – är blixtlåset längre än
 öppningen, sys den andra enden bara in, på det
 stycke, där framsidan och topppen är ihopsydda.
Så är fodret färdigt.

Mönsterark

Väskan består av 3 sidor: baksida, framsida och topp. Eftersom det är handarbete, kommer 
väskans mått vara individuella. Därför är det som visas i denna guide, vägledande till hur 
det skall göras, så du kan göra ett foder som passar till just din väskas storlek. 

1.) Börja med att ta ett mönsterpapper eller något annat papper. 
2.) Väskan har tre sidor, de skall nu ritas upp. Lägg in pappret i väskan och rita så  
 bra som möjligt, var sida för sig, på var sitt papper (baksidan, framsidan och  
 toppen). Det ritas runt kanten.
3.) På varje pappersbit skall det nu läggas till sömsmån på ca. 1 cm. Sömsmånen är   
 där tygbitarna sys ihop.
4.) När sömsmånen är ritad – klipps mönstret ut, det är nu tre mönstrark. 
5.) Mönsterarken läggs på tyget man önskar som foder – och det klipps nu efter  
 mönsterarken, tre sidor.
Nu är mönsterarken färdiga. 
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Fodret sys i väskan
1.) Avigan vänds ut på den virkade väskan. 
2.) Baksidan på fodret, placeras på den virkade väskans baksida och sys med små  
 handstygn runt i fodrets söm och ner i det virkade.
3.) Arbetet vänds och fodret är nu inne i den virkade väskan.  
4.) Blixtlåsets sidor sys in i det virkade. 
Fodret är monterat.

Baksida

Toppen

Framsida



Framsida
Vänster halva

Framsida
Höger halva
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