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SYMÖNSTER: AV BRITT-INGER JÖNSSON

Sypåse
Att sy av hjärtans lust 
en Sypåse med hjärtficka

GÖR SÅ HÄR:
All sömsmån är ! inch (0,7 cm), 
om inget annat anges
t����DN�UJMM�mDLB�PDI�ESBHTLP�
kanal
t����DN�UZH�UJMM�VUTJEBO
t����DN�UJMM�GPEFS
t����N���DN�CSFUU�TJEFOCBOE
t����DN�CPNVMMTWBEE
t�5VOU�WPMZNWMJTFMJOF����Y���DN
t�&O�CJU�GSZTQBQQFS
t�7MJTPmY�UJMM�BQQMJLBUJPOFO
t�3FTUUZHFS�UJMM�BQQMJLBUJPOFO
t�'ZSB�HFOPNTZEEB�
knappar
Rita av hjärt- och form-
mallen på den matta sidan 
av fryspappret.
Skär till två bitar 20x20 cm av ditt 
ficktyg och av volymvliselinet.
Pressa på volymvliselinet på avigsi-
dan på den ena fickbiten.
 Stryk på hjärtmallen på avigsi-
dan av den andra fickbiten. Rita runt 
mallen och markera för öppningen. 
Lägg de två bitarna räta mot räta 
och sy i den ritade linjen. Lämna 
öppet vid markeringen. Klipp ner 
sömsmånen till 0,5 cm och klipp 
små jack i kurvorna. Vänd hjärtat 
och smygsy öppningen.
 Spegelvänd symaskinsmallen, 
rita av grovt på vlisofix, stryk fast 
på avigsidan av det svarta tyget, 
klipp ut exakt och pressa fast ap-
plikationen på framsidan av 
hjärtat. Sy fast applikationen på 
maskin och brodera för hand eller 
med stoppfoten på maskin.

Skär till två bitar till ytterpåse och 
foder 20x27,5 cm och en sidobit 
10x65 cm av yttertyg och fodertyg.  
Skär till vaddbitar  till de tre delar-
na ca 1cm större runt om. Kvilta 
yttertyget med vadden, observera 
utan fodertyget. Klipp bort överflö-
dig vadd.
 Pressa formmallen ovanpå fram- 
och baksida och klipp ut den run-
dade formen på båda bitarna. 
Fortsätt rakt upp efter den böjda 
formen, forma sedan fodertyget på 
samma sätt.
 Sy fast hjärtfickan, gärna med 
langettstygn på maskin. Fäst or-
dentligt vid öppningen.
Sy sedan ihop den långa biten 
med fram och baksida. Börja med 
att sy ihop sidodelen med framsi-
dan ,klipp bort överflödigt tyg av 
sidodelen. Sy sedan ihop sidodel-
en med baksidan. 

 Gör likadant med foderdelarna, 
men lämna 10 cm öppet i sidan för 
att vända påsen genom.
 Skär till dragskokanalen. Två bi-
tar 25x5 cm. Pressa in kortsidorna 
0,7cm mot avigsidan och sy en 
stickning. Pressa sedan in lång-
sidorna på samma sätt och nåla 
fast 4 cm från ovankanten. Centre-
ra från sidorna, dragskokanalen 
kommer inte att räcka runt om, 
vilket är meningen. Sticka fast den, 
gärna med en mönstersömn.
 Trä ytterpåsen inuti foderpåsen 
så de hamnar räta mot räta, sy 
en söm längs öppningen. Vänd 
allt  igenom öppningen i sidan på 
foder påsen. Smygsy öppningen.
 Pressa ner sömmen och gör en 
kantstickning. Dela sidenbandet, 
så du får två 75 cm långa bitar, trä 
dem från varsitt håll genom drag-
sko kanalen.
 Sätt ihop kortsidorna på bandet, 
sy ihop dem och dölj varje bandän-
da med två knappar.
Lycka till och använd din sypåse 
med hjärtans lust.
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Deadline 1 april 2012
Glöm inte att skicka in ditt bidrag med temat TRÄDGÅRDS-
DRÖMMAR till Sverigemontern till NQT-dagarna i maj 2012.  
Måtten ska vara minimum 0,5 m", max 1,5 m". Sänds till:

15

ANNA HINTON

KÖPENHAMNSVÄG 70B

217 71 M
ALMÖ


