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SYMÖNSTER: 
AV LILIAN IRISDOTTER
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MATERIAL FÖR JULKLAPPSSÄCKEN:
1,2 m linnetyg på 150 cm bredd
Restbitar av kvilttyger många olika 
10 cm rött kvilttyg 112 cm bredd samt 
restbit av rött tyg ca 30 x 30 cm 
en bit vlisofix ca 35 x 30 cm 

SÅ HÄR GÖR DU:
Börja med att skära till av restbitar rutor 
6,5 x 6,5 cm sy ihop dem till en större ruta 
på 8 x 8 rutor. Pressa sömmarna. Skär det 
röda tyget i 2,5 cm breda remsor. Dela 
varje rutrad som du redan sytt. Men gör 
bara en rad i taget. Nu blir rutan en rek-
tangel, 2,5 x 5 cm. Sy fast en röd remsa 
med 7 mm pressarfot i det du nyss skurit, 
så det blir en röd rand över hela rutraden. 
Gör så rad för rad. OBS! Skär bara en 
rad i taget och sy en röd remsa emellan. 
Då varje rad är sydd, skär du på andra 
ledden, så det blir ett plus. Nu har varje 
ruta har blivit ett julpaket!
• Rita bockens konturer på pappersidan 
på Vlisofix. Stryk på vlisofixen på baksidan 
av alla julpaket. Klipp ut efter konturerna. 
Tag linnetyget och skär av 2 st 6 cm breda 
remsor till snoddar och 1 st på 6 cm bred 
remsa till kanal. Linnetyget är dubbelvikt 
längs efter, ena sidan kallar vi framsidan 
och den andra baksidan. Tag bort pappret 
från bockens baksida och placera bocken 
på linnetygets framsida 35 cm från neder-
kanten av linnetyget. Pressa fast bocken.

• Sy fast bocken med langettstygn på 
symaskin eller för hand. Pressa in 1 cm i 
båda långsidorna av kanalen, skär av och 
vik in kortsidorna så kanalen blir 65 cm. 
Gör 2 st sådana remsor. Nåla och sy fast 
dem 14 cm från övre kanten. De ska inte 
gå ihop i sidorna.
• Vik ihop linnetyget med bocken inåt och 
sy långsidan och botten. Pressa isär söm-
marna. Sy av hörnen i botten ca 15 cm. 
Vänd säcken och fålla in kanten upptill 
med en cm bred fåll. 
• Pressa snoddarna dubbla längs efter och 
vik in ytterligare en gång så skärkanten 
möts i mitten på insidan av viket och sy i 
hop dem. Gör lika med båda snoddarna. 
Drag in dem i kanalen med hjälp av en 

säkerhetsnål. En från vardera hållet. Skär 
det röda tyget i 2 bitar, 20 x 15 cm. Sy 
ihop långsidan till en tub. Gör 2 st. Vik 
ihop den dubbel, så sömmen kommer inåt. 
Drag upp den till snodden med den vikta 
delen mot säcken. 2 ändar finns på varje 
sida säcken. Båda ändarna ska in i den 
röda delen. Gör likadant på båda sidorna 
av säcken. Rynka ihop runt snodden och 
sy fast ordentligt. Drag tillbaka den röda 
tofsen över det sydda. Men drag inte så 
hårt utan låt den pösa lite. 
• Nyp ihop änden mot mitten nertill och sy 
ett par nätta stygn, nyp sen ihop mot mitten 
igen och sy ihop med ett par stygn. Nu ser 
det ut som ett plus! Snodden har nu fått 
tofsar eller klövar om man så vill.
  
 

Julklapps-

säck/kudde
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En flirt med 
den svenska 
traditionen

MATERIAL FÖR BOCKKUDDEN:
Restremsor 5–6 cm breda och full bredd 
på tyget, 11 st, av de tyger du valt
En bit linnetyg 15 cm på 150 cm bredd
1 bit tyg till bocken 35 x 30 cm 
Vlisofix i samma storlek
Eventuellt blixtlås
Innerkudde 50 x 60 cm 

SÅ HÄR GÖR DU:
Sy ihop remsorna och pressa sömmarna. 
Renskär kanterna och dela mitt itu så blir 
det en fram och en baksida på kudden.
Rita av bocken på vlisofixen och stryk på 
baksidan av tyget som du valt till bocken.
 Klipp ut efter konturerna. Spar det som blir 
kvar till vipporna i hörnen.
• Tag bort pappret och pressa fast bocken 
på de sydda remsorna. Sy en langettsöm 
runt hela bocken, antingen på symaskin 
eller för hand. Skär 6 cm breda remsor 
av linnetyget. Sy fast först kortsidorna och 
därefter långsidorna. Nu är framsidan 
klar.

• Sy fast linneremsorna likadant på bak-
sidan, men innan sista långa remsan sys 
på är det läge att sy fast blixtlåset i den 
sömmen. Tag restbitarna från bocken och 
ta bort pappret och pressa på restbitar av 
tyger på baksidan.
• Skär till 8 st remsor som mäter 7 x 2,5 
cm till vipporna i hörnen. Skär av kuddens 
hörn. Ca 2 cm i vinkel, alltså skärlinjen blir 
3 cm.
• Nåla fast 2 vippor i varje hörn, från 
rätsidan av kudden. Lägg på den andra 
delen av kudden, räta mot räta. Klipp bort 
resterande i hörnen. Kom ihåg att öppna 
blixtlåset då du syr ihop runt de 4 sidorna. 
Vänd kudden så rätsidan kommer ut och 
pressa isär sömmarna. Klipp ett spetsigt 
jack i varje vippa. 


