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Rund taske med striber 

Materialer: 

4 stykker stribet stof fra Kaffe Fasset. 

   À 25 cm ½ brede. 

Ensfarvet bomuldsstof 25 cm hel brede.  

Pladevat med lim 50 cm 

Vlieseline 1 x 100 cm til rem. 

Lynlås 20 cm 

2-4 knapper 

Sytråd 

 

Rundskærer 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær 8 firkanter af det stribede stof. 

2 af hver type stof. (1, 2, 3 og 4) 

 

2. Læg de 4 stykker stof op som vist. 

 

            1                                  4 

 

 

      2                                  3 

 

3. Sy først de 2 stykker sammen. 

Derefter de næste 2 om til sidst de 2 

halvdele. 

Sy de andre firkanter sammen på 

samme måde. 

 

4. Indstil rundskæren på 11 cm og skær 

en cirkel ud af firkanten. 

Gentag med den anden firkant. 

 

5. Skær 2 cirkler i pladevat og stryg det 

fast på bagsiden af cirklerne. 

 

Bundstykker 

6. Skær 2 stykker stribet stof på 8 x 23 

cm og til bunden af tasken. (Stykke 1 

og 3) 

 

7. Sy de 2 stykker til bundstukket 

sammen og præs det. 

 

8. Fold bundstykket på langs og sy 

enderne sammen. Klip hjørnet af. 

Åben stykket og der er nu en spids. 

Præs spidsen. 
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9. Skær af 2 slags stribet stof 2 stykker 

på 23 x 4 cm. til lynlåskanten. 

(stykke 1 og 4) 

 

10. Læg stykkerne til lynlåsen langs kanten 

af lynlåsen ret mod ret og sy dem fast 

med lige sting. 

 

 
 

11. Buk om og stryg. 

 

12. Skær et smal stykke til stropper 2 cm 

bred fold det 2 gange og sy stroppen 

sammen med lige sting. 

 

13. Klip 4 små lapper på 8 x 6 cm af det 

stribede stof. 

 

14. Sæt stropperne fast i hver ende af 

lynlåsen. 

15. Læg 2 af lapperne på enderne af lynlås 

stykket, en lap på undersiden og en lap 

på oversiden, så de ligger ind over 

lynlåsen. Sy med lige sting. 

 

16. Buk stykkerne ned ad og stryg 

syningen. 

 

Montering 

17. Sy bundstykket på den ene cirkel ved 

at lægge sammensyningen mod midten 

af cirklen og sy helt op til spidsen af 

bundstykket. 

 

18. Sy den anden side på samme måde. 

 

19. Læg lynlåsstykket på tasken med 

midten af stykket mod midten af 

cirklen. (sammensyningen i cirklen) 

 

 
20. Sy lynlåsstykket fast ved at sy fra 

midten og ud til siderne. 

 

21. Lynlåsstykket syes ned over 

bundstykket således at bundstykke og 

lynlåsstykket går ind over hinanden.  

 

22. Sy den anden side på samme måde. 
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Rem 

23. Skær stribet stof 3 x 100 cm. 

Skær af 2 slags stribet stof. 

(stykke 2 og 3) sy dem sammen og 

præs. 

 

24. Skær vlieseline med samme mål, og 

stryg vlieselinen på vrangsiden. 

 

25. Skær ensfarvet stof 6 x 100 cm. 

 

26. Læg det stribet stof på midten af det 

ensfarvet vrang mod vrang. 

 

27. Buk kanten af det ensfarvede stof ind 

1 cm i begge sider og stryg. 

28. Buk den ombukkede kant en gang til så 

kanten er dobbelt og stryg. 

 
 

29. Sy begge kanter fast med lige sting. 

 
 

 

 

Foer 

30. Ensfarvet bomuld. 

Skær 2 stk. 4 x 27 cm til lynlåskanten 

og 1 stk. 8 x 43 cm til bundstykket. 

Skær 2 cirkler på 11 cm radius. 

 

31. Buk 1 cm om på lynlåsstykkerne og 

præs. 

 

32. Læg lynlåsstykkerne på bundstykket 

og sy dem fast. 

Det samme gøres i den anden ende. 

Stykkerne danner nu et rundt bånd. 

 
 

33. Sy båndet på cirklerne. 

 

34. Træk foeret på tasken vrang mod 

vrang. 

 

35. Sy med hånden de ombukkede kanter 

fast på bagsiden af lynlåsen. 

 

36. Stop remmens ender ned fra ydersiden 

imellem spidserne på bundstykket og 

lynlåsstykket. Sy dem fast med en 

knap i hver siden. Sy evt. en knap på 

indersiden. 


