
Material
Du behöver scraps i varierande stor-
lek, remsor 2,5 inch breda fungerar 
också bra och de behöver inte vara så 
långa.

Vadd: Två stycken, ca 11 × 11 
inch, av 80/20. Termolam eller vad 
du har hemma, vill du ha förvaring-
en stabilare kan du klistra dukvadd 
på baksidan när du sytt klart sidorna 
till förvaringen.

Tyg till foder ca 11 × 11 inch ×  2
Blixtlås på metervara 10–11 inch 

plus kläpp.
2 bitar tyg 1,5 inch × 2 inch som 

ska sys fast i början och slutet av 
blixtlåset.

Tyg till handtag 2,5 inch × 12 
inch.

Gör så här

1 Lägg din första bit tyg med 
rätsidan upp, ungefär i mitten 

på vadden och kvilta fast den med 
raksöm med ca ¼ inch mellanrum. 
Lägg på nästa tyg utmed ena sidan, 
räta mot räta, sy en ¼ inch söm. Vik 

upp mot rätsidan och fingerpressa. 
Kvilta sedan som på första tygbiten 
(bild 1).

2 Fortsätt sedan på samma sätt 
tills du täckt vadden med tyg-

bitar (bild 2).

3 Gör på samma sätt med nästa 
vaddbit. Renskär sedan bitarna 

så de blir lika stora, cirka 11 × 11 
inch (bild 3).

4 Trä på kläppen på blixtlåset. 
Blixtlåset ska vara ⅜ inch kor-

tare på varje sida än kanten där du 
ska sy fast blixtlåset.

Skär till tyg till blixtlåsändarna, 
1,5 inch × 2 inch gör två stycken. Vik 
först på mitten med avigsidan inåt, 
vik sedan en gång till in mot mitten, 
pressa (bild 4).

5 Sy sedan dessa på blixtlåset i 
varje ända. Klipp bort det som 

går utanför blixtlåset (bild 5).

6 Sy sedan fast blixtlåset utmed 
ena sidan genom att lägga blixt-

låset med ”avigsidan” nedåt, lägg över 
fodret med rätsidan nedåt och sy en 
söm.

Pressa sedan utsidan och fodret 
ner från blixtlåset och sy en söm 
strax under blixtlåset (bild 6 och 7).

7 Sy på blixtlåset på samma sätt 
på andra sidan (bild 8). 

Glöm inte att lägga på foderbiten 
också med rätsidan ned.

8 Sy nu handtaget. Vik aviga mot 
aviga, vik sedan ner kanterna 

mot mitten och pressa. Sy en söm 
på rätsidan utmed de bägge lång-
sidorna.

Klipp bort 1 ¼ inch i varje hörn 
vid botten på förvaringen (bild 9).

9 Nu ska du sy ihop förvaringen. 
Men innan du börjar sy, lägg in 

handtaget dubbel vikt strax nedan-
för blixtlåset på toppen vid ena sid-
sömmen (bild 9). 

Förvaring sydd på vadd
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Förvaringar kan man aldrig få för många av. 
Dyk ner i restlådan och kvilta direkt på vadden!
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10 Vik ut förvaringen så att 
fodret kommer med rät-

sidan mot varandra och den kvilta-
de biten likaså. Det vill säga: sy ihop 
sidsömmen i fodret först, sedan syr 
du över blixtlåset och sist själva ut-
sidan med vadd. Tänk på att det 
blir lite tjockt vid blixlåset, så sy 
sakta. Gör likadant med andra sid-
sömmen.

11 Sy ihop botten och sy sedan 
ihop bottenhörnen. Men 

bara på på utsidesbiten med vadd.
Vik ut bottenhörnen så söm-

marna möts, nåla ihop ett hörn i ta-
get, känn att sömmarna ligger rakt 
ovanför varandra, sätt i en nål där så 
inte bitarna glider isär när hörnen sys 
(bild 10).

12 Gör på samma sätt med fod-
ret, men lämna en öppning 

i botten på ca 3,5 inch så du kan trä 
igenom förvaringen, Öppningen 
syr du sedan igen för hand eller på 
 maskin. 

Till vänster: Catarinas egen förvaring�  
Till höger: Två förvaringar som Anita Finell 
sytt efter Catarinas mönster�
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