
Josefinast stickpåse

Om det ska passa stickningen och stickerskan (typ Josefinast - ta det djärvaste tyg du kan hitta!)

Du behöver 
1. 3 tyger , ca A3 storlek, 
2.  ca 105 cm dragkedja av metermodell (men då kan du sy två -du använder bara ena delen 
eftersom dragkedjan viks mot ovansidan) 1 st kläpp
3. Vadd gärna påpressbart (ju kraftigare ju stadigare)

Mönster. 
* Tag ett a4 papper - från ca 17 cm på ena sidan drar du en mjuk linje till ca 8 cm på ovansidan på 
pappret. Se bild 1
* klipp ut tyg efter mallen, OBS vikt kant på a4ˋs långsida av både yttertyg och foder
* * 0m du vill ha en innerficka - ta dubbelt tyg och klipp till så djup du vill ha den - vik det dubbelt 

och sy fast i fodrets kanter - klipp rent. *** om du vill ha strumpstickor i fodralet sy några sömmar 
längsgående genom ficka och foder

* Pressa fast ett mellanlägg på yttertyget 
* Lägg en delad dragkedja rätsida om yttertygets rätsida - OBS låt några cm gå utanför både i 

början och slutet - annars får du inte på kläppen! och sy fast, blixtlåspressarfot är bra!
* Lägg på fodertyget och sy i samma söm
*
* Trä i kläppen - du kanske får klippa av lite på ena änden - testa att dra igen den, öppna till hälften 

och vänd utsidan in
* Lägg påsen rakt med dragkedjan i mitten - sy en söm rakt över, några extra stygn över 

dragkedjan
* Klipp rent, sigsack eller klä sömmen med ett band 
Använd!
Vill du ha en annan storlek, så testa andra mått! 
Idé från Kvilthäxorna i Oskarshamn, från pennfodral till strumsticksförvaring till projektpåse.
#Katthemmetoskarshamn kallar den burritos när vi har den till försäljning 😊
Lycka till!
Marie
marie@deepswamp.se om någon behöver mer hjälp!
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