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Liten sy väska med applikationer 
 

 
För ett antal år sedan hittade jag på en Ayumis blogg Pink Penguin en liten väska 
med en dragskopåse inuti, som jag har sytt i många olika varianter. Ayumis väska 
hade inga utanpå fickor, men jag tyckte att det kunde vara praktiskt med sådana och 
sedan skulle det vara kul att dekorera dessa med applikationer eller sy ett litet block 
på fickan. 
 
 
Alla mått är i inches ” Sömsmånen är ¼ ” om inget annat anges 
 
Du behöver för att sy väskan 
 
Till fickorna   1 bit av 14,5 x3 ½ ” av två olika tyger 
Till fickfoder  2 bitar 6 ½ x 6 ½ ” 
Av yttertyget  2 st bitar 9 x 12 ½ ” 
Av foder tyget  2 st bitar 9 x 12 ½ ” 
Till kanten   4 st bitar 2 ¼ x 12 ½ ”  
Till locket  2 st bitar 8 ½ x 13 ” 
Till handtagen 2 st bitar 2 x 12 ” av vardera två olika tyger 
Till rem för karbinhake 1 bit 2 x 8 ” 
1 ½ meter sidenband  
Grytlappsvadd 17 ½ x 12 ½ 
Dessutom, vliseline till handtag och kant samt tunt volymvlieseline till fickorna, 
karbinhake och lite tygrester till applikationerna. 
 
Börja med att skära till tyget till fickorna. Sy ihop dem på längden till en bredare 
remsa. 
Skär av 3 ½ ” breda bitar.  Sy sedan ihop dem två och två till två four patches ( fyra 
rutor).  Rita av applikationerna på papperssidan av vlisofixet. Pressa fast dem på 
avigsidan på ditt utvalda applikationstyg.  
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Pressa sedan på tunt volymvliseline på avigsidan av dina fickor.  Pressa fast dina 
applikationer på fickorna. Sy fast dem med applikationsstygn antingen på maskin 
eller för hand. Sy dekorationerna med stoppfoten på maskinen eller förhand med 
stjälkstygn. 
 
Lägg sedan fodertyget räta mot räta mot yttersidan av fickorna och sy ihop dem. 
Glöm inte lämna en bit för att vända fickorna, helst i nedankanten. Vänd fickorna och 
peta ut hörnen. Sy ihop för hand öppningen  i sömmen. Pressa fickorna. 
 
Sy sedan ihop yttertyget  till väskan längs de längsta sidorna. Pressa sömmen. 
 
Skär till vadd 17 ½ x 12 ½ ” och nåla fast den för att sedan maskinkvilta.  Du kan 
också välja en vadd som har lim på ena sidan, och då behöver du inte kvilta utan då 
pressar du fast den på baksidan av tyget.  
 
Jag har kviltat rutor med böjda linjer. Du kan också lägga  en bit bomullstyg , så 
glider det lättare när du kviltar. 
 
Nu skall du sy på fickorna.  Markera mitten på väskan och placera fickorna ½ ” från 
ovankanten på  framsidan på båda hållen . Sticka fast dem, fäst i ovankanterna på 
fickorna. 
 

 
 
 
Vik remsan till karbinhaken på längden och pressa mot mitten.  Vik en gång till och 
pressa Sy en stickning på båda sidorna av remmen. Trä i karbinhaken och fäst fast 
den genom en stickning.  Sy fast remmen precis innanför en av fickorna. I denna 
karbinhake kan du t.ex. fästa ett måttband eller en liten sax.  Stoppa in den i fickan, 
så är den inte i vägen under fortsatt sömnad. 
 
Sy ihop fodret på samma sätt som yttertyget. 
 
Sy ihop kortsidorna på både yttertyget och fodret, så du får två påsar.. 
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Du formar botten genom att mäta av 4 ½ ” på hörnen enligt bilden nedan  

 
 
Rita en markering,sy i linjen, och skär sedan av, så du får fina hörn. 
 
 
Upprepa proceduren med fodret. 
 
Stoppa in fodret i väskan, aviga mot aviga. Sätt gärna dit några knappnålar runt om 
för att fästa fodret i väskan. Sy en sicksack söm i ovankanten.  
 
Till handtagen behövs två remsor med vliseline 1 ¾ x 12 ”. 
Sy ihop tyg delarna till handtagen på längden, så du får två handtag med två olika 
tyger. 
Pressa sömmen och pressa sedan fast vliselinet på avigsidan mitt på handtagen. 
Vik och pressa de långa sidorna mot mitten, vik en gång till och pressa och du har ett 
handtag med  två olika tyger. 
Sticka ner kanterna längs båda långsidorna på handtagen. 
 
Skär till två bitar vliseline 2 ¼ x 12 ” till kanten på väskan. Pressa på dem på två av 
bitarna.  
 
Nu ska du sy fast handtagen på kantbitarna. Mät av 4 ” från vardera kortsidan, där du 
placerar handtagen enligt bilden nedan. 
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Sy sedan fast handtagen ca 1/8” från kanten, Lägg sedan den andra kantbiten räta 
mot räta och sy en söm längs den sidan där handtagen sitter fast. 
Gör om samma procedur med det andra handtaget och kantbitarna. 
 
Sy ihop kortsidorna på kantbitarna. Du kommer att få en ring där handtagen sitter 
fast. 
Vik delarna mot varandra och sy en stickning längs den övre delen där handtagen 
sitter. 
Sy också en sicksack söm längs den undre delen, det kommer att underlätta när allt 
sedan skall sättas ihop. 

 
 
Nu är det dags att sy locket, som sedan snörs ihop för att stänga väskan. 
 
Sy ihop kortsidorna, men lämna 2 ” i ovankanten, där vi skall ha en kanal för snöret. 
Sy med sömsmånen ½ ”, pressa isär sömmarna och vik in sömsmånerna och 
pressa.  
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Sy sedan en stickning ända upp, även där du inte sydde tidigare. Nu är traskanterna 
dolda.  
Pressa in ¼” i ovankanten, vik in så du får en kanal runt om, den blir ca ¾ ” bred. 
 
Nu skall alla delarna sättas ihop. Börja med kanten med handtagen. 
 
Placera dem enligt bilden och sy fast med sicksack söm för att förankra ,innan du  
syr ihop alla delarna. 

 
 
Trä sedan över det s.k. locket, som nu ser ut som ett rör, med rätsidan mot utsidan 
på väskan.   
 

 
 
Sy ihop alla delarna med en vanlig raksöm. 
 
Sy en sicksacksöm runt traskanten inne i locket. Sy en stickning runt väskan precis 
under kanten. 
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Till slut trär du i ett band i locket.  

 
 
Nu är din sy väska klar. 
 
Malmö i oktober 2013 
Britt-Inger Jönsson 
britt-inger@bredband2.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


