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Patch for børn og unge

Materialer
• Et stykke canvas fx sort, 45 x 21 

cm eller andet mål efter ønske
• To slips eller flere, hvis canvas’en 

er større
• En magnetlås eller tryklås

Til min taske har jeg brugt 45 x 21 cm 
canvas og to slips.

Syvejledning
Slipsene sprættes op, vaskes og  
stryges.
1. Læg det ene slips på bagsiden af 

canvas’en – se billede 1. 

2. Læg det andet slips ret mod ret 
langs kanten af det første – se 
billede 2. 

3. Sy langs kanten, fold slipset ud og 
pres – se billede 3. 

4. Sy en pyntesøm langs kanten af 
slips nr. 2 – se billede 4. 

5. Skær det overskydende slips af 
og brug det på den anden side af 
det første slips og forneden. Sy 
stykkerne på canvas’en på samme 
måde - se billede 5. 

6. Vend canvassiden op og skær til 
langs kanterne. Skær af slipsere-
sterne et stykke på 22 x 5 cm til 
lukkekant og hæft det på enden af 
canvassiden af tasken – se billede 6. 

7. Sy og vend kanten to gange og 
ind over retsiden af tasken – se 
billede 7. 

8. Sy en stikning langs kanten – se 
billede 8. 

9. Fold enden af stykket 14 cm op 
og sy en hjælpestikning ¼ cm fra 
kanten – se billede 9. 

10. Nu skal der sys en lukkekant 
omkring de tre sider af tasken, 
dvs. de sider som stadig har rå 
kanter. Skær en lukkekant på ca. 
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En lille slipsetaske

83 x 5 cm og læg den langs den 
ene lange kant af tasken. Der skal 
stikke et lille stykke ud for enden  
– se billede 10. 

11. Sy med ¾ cm sømrum, men slut 
en sømrumsbredde før enden. 
Fold lukkekanten op - se billede 
11 og fold den derefter ned langs 
kanten. Sy det andet hjørne på 
samme måde. 

12. De to ender af lukkekanten foldes 
ind – se billede 12, 13. 

13. Lukkekanten foldes som før og sys 
langs kanten – se billede 14. 

14. Sy en magnetlås eller tryklås i  
– se billede 15. 
 
Fiks og færdig! 


