
Mönster · Liten förvaring

Material och mått
• Vadd 15 × 30 cm. Jag har använt 

80/20 vadd.
• Foder 16 × 31 cm.
• Snedslå 50 cm lång. Antingen 

färdig köpt eller självtillverkad ge-
nom att skära tyget mot 45 graders-
markeringen på din linjal. Det finns 
många beskrivningar på internet, 
till exempel på josefinefolkesson.se/
tutorials/hur-du-syr-snedslaband. 
Jag har valt att skära min 5 cm bred.

• Tryckknapp eller kardborreband.
• Småbitar av likvärdig färg.

Gör så här

1 Börja med att sy ihop tyg-
bitar så att de blir 15 cm breda. 

Ta din vaddbit och lägg en tygbit 
med rätsidan upp (bild 1).

2 Lägg nästa bit med rätsidan 
ner, kant i kant, och sy en söm 

(bild 2).

3 Vänd upp och fingerpressa söm-
men. Fortsätt så här tills hela 

vaddbiten är täckt (bild 3).

4 Skär bort överfödigt tyg så att 
den får vaddens storlek. Lägg 

din foderbit på baksidan av vadden 
med rätsidan ut, det ska sticka ut lite 
runt om. Nåla så den hålls på plats. 
Börja kvilta. Jag har valt att sy rak-
söm rätt över med en pressarfots 
bredd över hela tygbiten (bild 4).
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5 Skär nu till din kviltade bit 
så att den blir ca 15 × 30 cm.  

Välj den del som ska bli den run-
dade framsidan av din förvaring. 
När jag har rundat hörnen har jag 
lagt en tallrik på och skurit efter den 
(bild 5).

6 Ta din snedremsa och lägg den 
dubbelvikt mot den raka kortsi-

dan med rätsidan upp. Låt den sticka 
ut lite på varje sida. Sy en söm, vänd 

snedremsan över till avigsidan och sy 
en ny söm precis i diket från rätsidan 
(bild 6).

7 Vik ihop din förvaring till öns-
kad storlek sätt en nål i var sida. 

Klipp bort eventuellt överflödigt tyg 
från momentet ovan när du sydde 
snedremsan på kortsidan.

8 Ta fram snedremsan och vik in 
ca 0,5 cm i ena kanten (bild 7) 

innan du dubbelviker den och nålar 
den från rätsidan runt om. Kan vara 
lite trixigt i hörnen för att få det bra 
(bild 8). Vänd snedremsan och nåla 
igen runt om och sy fast i diket från 
framsidan.

9 Sätt dit en tryckknapp eller 
kardborreband (bild 9). Nu är 

förvaringen klar! Jag kommer använ-
da min till att förvara mitt pass i när 
jag är ute och reser.
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