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Grøn kurv med tøjsnor  

 

Materialer: 

 

20 meter nylonsnor 5mm 

Jeans nål 

Stofrester, mange forskellige farver og mønster.    

Sytråd i en neutral farve. Sy med en smal zik-zak. 

Klemmer eller klips 

Knapper og perler til pynt. 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Find en stor bunke stofrester der 

passer godt sammen i farverne. 

 

2. Skær dem i 4 cm brede strimler. 

 

3. Sy strimlerne sammen til en lang 

snor. 

 

4. Præs alle sammensyningerne. 

 

5. Buk ca. ½ cm om langs hele strimlen 

og præs den med strygejernet. 

 

6. Rul strimlen sammen til et stort 

nøgle. 

 
 

7. Stoffet vikles nu omkring 

nylonsnoren. 

Den ombukkede kant skal ligges 

øverst så den trævlede kant 

dækkes 

Vikkel stoffet jævnt omkring 

snoren. Dette gøres lettest ved at 

bunde snoren fast til fx en dør i 

begge ender, så man har begge 

hænder fir til at arbejdet  

Klemmerne placeres jævnt fordelt 

hen af snoren. 

 

8. Rul snoren sammen til en stor bild. 

 

9. Indstil symaskinen på zik-zak 2,5 

bred. 
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10. Buk et stykke af snoren dobbelt og 

sy zik-zak fra ombukket og ud til 

spidsen.  

 
 

11. Fortsæt nu med at sy zik-zak rundt 

om denne base. 

 

12. Når bunden er stor nok vippes den 

op i en vinkel.  

Brug venstre hånd til at styre 

vinklen på bunden. 

 Fortsæt med at sy zik-zak rundt. 

 

Hanke 

13. Når der er snor nok til 3-4 omgange 

laves der markeringer til hanke i 

begge sider. 

Marker hvor hanken skal begynde 

og slutte. 

 
 

14. Sy snoren fast hen til markeringen 

løft snoren fra kurven og fortsæt 

syningen på snoren til den er lang 

nok til at danne en bue til hank. 

Placer snoren ved næste markering 

og fortsæt syningen hen til 

markeringen til den anden hank, der 

laves på samme måde.  

 
 

15. Sy rundt langs kanten og hen over 

buerne 2-3 gange mere. 

 

16. Snoren afsluttes som en dekoration 

der kan pyntes med knapper og 

perler. 

 

17. Klip alle løse tråde af. 

 

18. Kurven er færdig. 


