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Skindtaske med fine blomster  

 

Materialer: 

Ruskind eller andet skind ikke for tyk. 

  Her er brugt en kasseret nederdel, 

  og en rest lammeskind til klappen 

Kraftigt stof til for 

Et gammelt bæltespænde. 

15 Nitter  

3 metalringe 

Meleret sytråd 

Alm. polyester sytråd. 

Skindnål til symaskinen. 

Skindnåle til håndsyning. 

Rød broderi garn. 

Rester af skind, tyl, chiffon ol. 

 

Værktøj til nitter og ringe 

En hultang 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Klip i skind 2 firkanter på 32 cm bred x 36 

cm høj til for og bagstykke.

 
 

2. Læg en vinkelmåler på de nederste hjørner, 

tegn hjørnerne runde og klip det 

overskydende skind af. 

 
 

3. Klip til klappen 1 stykke lammeskind. 

32 cm bred og 30 cm høj. Her rundes 

hjørnerne også. 

 

4. Klip i skind sidestykket på 100 x 8 cm.  

 

5. Klip i stof: 

1 stk. for og bagstykke som i skind. 

1 stk. sidestykke som i skind. 

1 stk. til klappen 1 cm breder hele vejen 

rundt. 
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2 stykker til lommer.  

    1 stk. 44 x 32 cm til baglommen.    

    1 stk. 30 x 8 cm til sidelomme. 

 

2 Klip skind til remmen således. 

Bredden på spændet x 2 + 1 cm.  OBS 

spændet må ikke være breder end 

sidestykket.  

Fx 3+3+1 cm = 7 cm bred 

Til remmen klippes 1 stk. 7 x 120 cm og 1 

stk. 7 cm x 20 cm. 

 

3 Remmen kan syes sammen af flere mindre 

stykker, ved at lægge stykkerne sammen 

ret mod ret. Og sy en stikning fra retsiden. 

   
    

Montering 1 

4 Sy sidestykket på forstykket ret mod ret. 

 
 

5 Sy bagstykket på sidestykket på sammen 

måde. Læg stykket til side. 

 

6 Begge dele til Remmen foldes på langs ret 

mod ret. Sy dem sammen og vend dem. 

Brug en stor sikkerhedsnål til at vende 

med. 

 
 

7 Klip med en hultang et hul i midten af det 

korte stykke. Sæt spændet her i og stik 

palen ud igennem hullet. 

 
 

8 Spidsen af remmen laves ved at bukke den 

bagerste halvdel ind og folde den forreste 

halvdel som en spids. Lim eller sy det 

sammen. 

 
 

9 Læg begge dele til side. 

 

 

Klappen 

10 Klip blomster ud i forskellige farver skind. 

Klip cirkler i tyl og chiffon.  

Tyl og chiffon brændes i kanten. 

Læg blomster og cirkler i lag, og læg dem 

på klappen. 

 

11 Klip hul med en hultang igennem alle lag og 

sæt dem sammen med nitter. 3 nitter i 

hver blomst.  

Delene kan også syes sammen med en knap. 
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12 Læg klappen vrang mod vrang på stoffet. 

Stoffet skal stikke 1 cm ud hele vejen 

rundt. 

Det kan være en hjælp at spray delene 

sammen med limspray.  

OBS spray ikke helt ud til kanten. 

 

13 Buk den overskydende stofkant ind imellem 

skind og stof.  

Sy delene sammen med tungesting. 

Brug en skindnål og broderigarn. 

 

Montering 2 

14 Læg klappen og taskeposen sammen ret 

mod ret og sy klappen på tasken. Sy 

igennem alle 3 lag. 

 

15 Læg remmen og stykket med spænde på 

sidestykkerne. Delene skal ligge ned på 

ydersiden af tasken. Ret mod ret. Sy det 

med en stikning. Lange sting. 

 
 

 
 

 

Stof posen. 

16 Læg lommestykkerne dobbelt og præs dem. 

 

17 Læg sidelommen på sidestukket så den 

ombukket kant er 10 cm fra øverste kant. 

 
 

18 Buk lommen ned og sy bunden med tæt zik-

zak. 

 

 

 

19 Buk lommen op igen og præs. Sæt den evt 

fast med en nål, så er det letter at styre 

ved sammensyningen. 

 
 

20 Læg baglommen på bagstykket og sy den 

fast med zik-zak. 
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21 Sy for og bagstykke sammen med 

sidestykket. Først stikning, derefter zik-

zak. 

OBS. Lad en åbning stå i den ene side. 

Dette er til at vende igennem. 

 

Montering 3 

22 Vend skindtasken med retten ud. Træk 

stoftasken udenpå. Så poserne ligger ret 

mod ret. Husk at placer baglommen så den 

kommer til at vende bagud. 

23 Sy en stikning hele vejen rundt i kanten 

 

24 Vend tasken ud igennem åbningen. 

 

25 Klip huller igennem enderne af stropperne 

og tasken, sæt nitter i. 

 

26 Sy åbningen sammen. 

 

27 Buk den øverste kant pænt og præs. Sy en 

pyntestikning rundt langs kanten. 

 

28 Klip kuller i remmen og sæt ringe i. 

 

29 Tasken er færdig. 

 
 

 

 


