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Använd ett A4-ark som mall för 
väskan. Mät och rita in en kvadrat 
som är 4 x 4 cm i varje hörn. Klipp 
bort kvadraterna. Din mall är klar!

Klipp ut en bit i yttertyget och en bit 
i fodertyget genom att använda din 
mall. 


Välj också blixtlås som når från sida 
till sida. Vill du ha en avlång väska 
ska blixtlåset nå från mallens ena 
kortsida till den andra. Vill du ha en 
högre men kortare väska ska ditt 
blixtlås nå från ena långsidan till den 
andra.



Lägg ihop yttertyg och fodertyg 
avigsida mot avigsida och nåla så 
att kanterna ligger på varandra runt 
hela tyget. 


Sicksacka ihop tygerna längs alla 
ytterkanter, ända ut på kanten.

Placera blixtlåset från kant till kant, 
var noga att mäta så att det ligger 
rakt och precis mitt på. 


Nåla fast så att det ligger stilla. 



Sy med raksöm i utkanten av 
blixtlåsets band på båda sidorna.


Ta bort nålarna.

Sy en gång till fast med sicksack 
längst ut på blixtlåsbandets kant, 
följ blixtlåsets tänder med 
pressarfoten.


Sicksacken ska vara tät, ändra 
stygnlängden till 0,5-1,0 mm.



Så här ska det se ut när du har sytt 
båda sidorna. Sicksacken döljer 
raksömmen du sydde tidigare.

Klipp bort fodertyget bakom 
blixtlåset. Klipp försiktigt mellan 
sicksacksömmarna.



Var noga så att du inte klipper 
sönder blixtlåset eller sömmen du 
sytt. Låt det hellre bli kvar lite tyg 
bredvid sömmen, det kommer inte 
att synas.

Öppna blixtlåset till hälften.



Vik ihop tyget rätsida mot rätsida 
och nåla noga. Se till så att alla 
kanter möter varandra.


Sy sedan sidorna och botten men 
inte hörnen.

Stoppa in handen och tryck isär 
hörnet, Se till att sömmarna möts, 
dra isär sömsmånerna lite med 
fingret.



Nåla ihop så att det ligger still när 
du syr.


Sy med raksöm en cm från kanten 
från sida till sida.

Så här ser botten ut när båda 
hörnen är avsydda.



Vräng väskan och peta ut hörnen.


I den sida där låset hamnar när 
väskan är stängd behöver 
sömsmånen fästas ner lite. Nyp ihop 
och sätt eventuellt en nål för att 
hålla sömsmånen på plats.

Ställ in maskinen på 
trestegssicksack men ändra 
stygnbredden till 0,0. Då kommer 
maskinen att sy tre stygn åt ett håll 
och sedan tre stygn tillbaka men 
inte röra sig framåt. Då fäster 
sömsmånen ordentligt.



Sy 4-5 gånger från sida till sida med 
trestegssicksacken. Då ser det ut 
som på bilden.

Nu är väskan färdig!



