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Lynlåstaske med sølvbånd  

Materialer: 

 

3,70 meter sølvbånd 6mm 

5 meter sort lynlås 

   Ca. 3,70 meter lynlås sort til tasken 

   Ca. 1,30 meter lynlås til hank 

1 skyder 

Sort polyester tråd. 

 

Til Bernina symaskine trykfod nr. 20 og 4 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Klip 3,7 m af lynlåsen og sæt en skyder 

på således. 

Klip et lille stykke af den ene side af 

lynlåsen. 

Træk skyderen på det lange stykke og 

derefter på det korte stykke. 

         
 

2. Buk den ene side af lynlåsen 20 cm om. 

 

3. Læg stykket ret mod ret og sy det 

sammen med en lynlåstrykfod. (nr.4) 

 

4. Bøj denne side af lynlåsen hen over 

endestykket. Der er 0,5 cm af lynlåsen 

som stikker ud. Sy stikning og 

derefter zik-zak. Klip rent. 

 

 

5. Bøj igen denne side af lynlåsen. Denne 

gang skal den bøjes op ad den anden 

side af lynlåsen. Den skal ligge 

nederst. 

Det er vigtigt, at delene ligger rigtig. 

Læg sølvbånd øverst. 

 

 

Der skal senere sættes hank ind 

imellem lynlås stykkerne. Afprøv om 

det passer. 
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Hanken skal kunne stikkes ind fra oven 

og ned mod taskens bund. 

 

 

6. Sy de tre dele sammen med en 

pyntesøm.  Brug sort tråd. 

 
 

7. Sy til der ikke er mere lynlås. 

 

8. Lyn tasken. 

 

9. Marker siderne på tasken og fold dem 

mod hinanden, således at lukningen er 

på tværs af bunden. 

 
 

10. Spræt 2,5 cm af syningen op i hver 

side. Dette er til hanken. 

 

 

11. Stik hanken ned i tasken, og sy den 

fast med bred og kort zik-zak. 

 
 

12. Læg det sidste stykke sammensyet 

lynlås ret mod ret. 

 

13. Sy stykkerne sammen med stikning og 

lynlåstrykfod.  (nr. 4) 

 
 

14. Buk ende stykker ret mod ret på 

tasken og sy det med stikning og zik-

zak. 

   

15. Lyn tasken og den er færdig. 

 


