Patch
Etui til mobilen.

Taske til
mobiltelefon
Tekst og fotos: Bente Sølvsten

A

llerførst skal du måle din mobiltelefon i længden, bredden og
højden.

Fx var min telefon 15 cm i længden,
7 cm i bredden og ½ cm høj.
Hvis din telefon er længere eller
bredere, så læg lidt til længden eller
bredden på de enkelte dele.
Du skal bruge – se foto 1
• Et stykke stof, der er 12 cm bredt og
40 cm langt til ydersiden af tasken
• Et stykke stof, der også er 12 cm
bredt og 40 cm langt, til for i tasken
• Et stykke termolam eller andet
mellemfor, der er 12 cm bredt og
38 cm langt
• Et stykke velcrobånd på 10 cm
Yderstykket kan være syet af flere
stykker stof (patchwork) - blot det til
sidst har målene 12 x 40 cm.
Ønsker du at sy tasken i patchwork,
kan du gøre følgende:
Brug fx tre forskellige stoffer og skær
to rektangler på 14 x 9 cm af hvert
stykke stof.
Sy dem sammen med 0,75 cm sømrum
langs den lange side to og to - i alt tre
stykker, der sys sammen til et stykke,
så de lange sider ligger parallelt.
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Foto 1.

Skær stykket til, så det er 12 cm
bredt og min. 40 cm langt. Så har du
en fin yderside til tasken. Du kan sy
patchworkstykket på mange måder det er op til dig.
Samling af tasken
Læg ydersidestykket på termolammet
med vrangsiden af stoffet på termolammet, så ydersidestykket ligger ca.
1 cm ud over termolammet i begge
ender. Læg foret oven på ydersidestykket, så de ligger ret mod ret, og
de begge når ud over termolammet.
Sy nu stykkerne sammen på de lange
sider med 0,75 cm sømrum. Sy den
ene ende sammen med 1 cm sømrum.
Du har nu en pose. Vend retten ud på
posen, så termolammet kommer til at
ligge mellem ydersidestykket og foret.
Pres arbejdet, så foret og yderstykket
ligger pænt i siderne. Skær den åbne
ende til, så der er ca. 1 cm stof ud over
termolammet. Bøj enderne ind i posen,
og sy en søm langs kanten, så stykket er
lukket hele vejen rundt. Nu er taskestykket færdigt og du kan evt. quilte stykket.

Foto 2.

Foto 3.

Sy den bløde side af velcrobåndet på
den ene ende af ydersiden af taskestykket. Sy det på 1 cm inde i hver
side. Bøj enden med velcrobånd 10
cm op langs taskestykket og sy sammen i hver side med en søm på 1 cm.
Begynd hvor taskestykket er bøjet om
og sy op langs siderne. Se foto 2 og 3.
Sy velcrobånd på indersiden af taskestykkets anden ende og tasken er
færdig – se foto 4.

Foto 4.
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