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Tørklæde/tubetørklæde

Thea med sit tørklæde hængende løst over
skuldrene, bundet foran og som tubetørklæde.

Tekst og fotos: Kirsten Pioch

Ved at sy dette tørklæde kan du få brugt dine lidt
større rester som du, din mor eller bedstemor har på
”kistebunden”. De er guld værd i denne sammenhæng.
Tørklædet blev syet i sommer, så tubetørklædet blev
for varmt for Thea, selv om hun bedst kunne lide det.
Det er måske også det, du vil bære her i efteråret og
til vinter. Tubetørklædet kan være lidt svært at sy,
men her får du en let og hurtig vej til et fint resultat.
Tørklædets færdige mål: 20 x 135 cm.

Foto 1

Foto 2

Materialer
Rester af Bali-stoffer, men alle
bomuldsstoffer kan anvendes.
Mit tørklæde er syet af 14 rester.
Stryg stofferne før du skærer dem.
Resterne er 42 cm lange og i meget
forskellige bredder.
Nogle af resterne er brede, andre
er smalle, men de har en tilsammen
en bredde, således at tørklædet
bliver 135 cm langt.
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Syvejledning
Læg stofferne op så de farvemæssigt passer sammen. Se foto 1.
Sy stofferne sammen med sømrumsbredde 0,75, der svarer til de fleste
symaskiners trykfodsbredde.
Stryg sømmene fra hinanden.
Se foto 2.

Fold tørklædet sammen på midten
på den lange led og sy det sammen. Se foto 3.
For at vende tørklædet skal du lave
en åbning på ca. 10 cm. Klip lidt
af stoffet i hjørnerne, så bliver de
pæne, når du har vendt dem om på
retsiden. Se foto 4.
Vend tørklædet igennem åbningen
og stryg det. Sy en stikning rundt i
tørklædets kant. Se foto 5.
For at lave det til et tubetørklæde
skal du lægge de to ender oven på
hinanden og sy en stikning igennem
de to lag. Se foto 6.
Nu er det klart til brug.
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