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Taske med applikerede cirkler  

Materialer: 

Bordeaux bomuld 0,5 m 

3 stk Kaffe Fassett stribet stof 0,25 x ½ brede  

 Type 1 = de bredeste striber 

 Type 2 = mellem striber 

 Type 3 = smalle striber 

Vlieseline 22 cm og vliesofix i smalle strimler 

1 knap 

Sytråd bordeaux + usynlig tråd 

DMC broderigarn 435 + 610 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær det bordeaux stof 2 stk. 22 

x 45 cm 

 

2. Klap: Indstil rundskæren på 11 cm 

R. Skær en halv cirkel i stof 1, ved 

at placere rundskæren 1 cm inde på 

stoffet og skær cirklen. Der er nu 

en halv cirkel med 1 cm. kant. 

3. Skær en halvcirkel på samme måde i 

det rødbrune stof. 

4. Skær vlieseline på samme måde og 

stryg det på den bordeaux 

halvcirkel. 

5. Læg de 2 halvcirkler ret mod ret og 

sy dem sammen langs den buede 

kant. Den lige kant bukkes om og 

stryges. 

 

 

6. Lommen: Skær en cirkel på 8 cm 

radius (R) i stof 1 og 2. 

7. Skær en cirkel i vlieseline en cm 

mindre i R, og stryg det på den ene 

lommecirkel. 

 
 

8. Læg cirklerne til lommen sammen 

ret mod ret med striberne 

diagonalt. 

 
 

9. Sy cirklerne sammen og lad en 

åbning stå til at vende igennem. 
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10. Vend lommecirklen og stryg den. 

 
 

11. Buk åbningen ind og stryg det. 

12. Læg cirklen på den nederste halvdel 

af det ene stykke mørkerøde stof. 

2 cm fra midten og 4,5 cm fra 

bunden. 

 
 

13. Sy den på ved at begynde 3,5 cm 

nede på cirklen og sy rundt til 3,5 

cm fra kanten. 

 
 

14. Forstykket: Skær 5 cirkler 

1 stk. 4 cm R i stof 2 

2 stk. 3 cm R i stof 3 

2 stk. 2,5 cm R i stof 2 

15. Skær vliesofix i samme størrelser 

16. Stryg vliesofixen på cirklerne og 

stryg dem på taskens forside. 

(Den ene halvdel af det andet 

stykke rødbrune stof.) 

 
17. Sy dem på med usynlig tråd langs 

kanten. 

 

18. Broder med todelt DMC 

broderigarn langs kanten på alle 

cirklerne. 

Jeg har valgt heksesting, kantede 

heksesting, heksesting kantede, 

tungesting og tungesting med 

snoning. Andre stingtyper kan 

bruges. 

 
 

19. Stryg vlieseline på bagsiden af 

stoffet med lommen. 

20. Læg de 2 stykker bordeaux stof 

sammen ret mod ret.  

OBS pyntecirklerne i den ene ende 

og lomme cirklen i den anden. 
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21. Sy stoffet sammen ved at begynde 

nederst ved lommecirklen og slut i 

den anden side af stykket med 

lommecirklen. 

22. Vend tasken af 2 gange. 

 

 
 

23. Luk åbningen med en stikning. 

 

24. Klap 2. del: Sy klappen på taskens 

bagstykke ca. 1 cm fra kanten. 

 
 

25. Sy et knaphul i klappen 

26. Sy knap i tasken. 

 

27. Rem: Skær det bordeaux stof 120 

x 5 cm 

28. Skær stykker på 3 cm brede af 

stribet stof 1 og 3 som sy dem 

sammen til en lang rem på 120 cm 

29. Stryg vliesofix på det stribet stof 

30. Stryg det stribet stof på det 

bordeaux vrang mod vrang. 

31. Buk kanten langs det stribede stof 

2 gange, først 0,5 cm og igen 0,6 

cm. Kanten skal ligge lidt ind over 

det stribede stof. 

 
 

32. Sy kanterne med en stikning. 

33. Skær enderne rene. Placer remmen 

4 cm nede på tasken og sy zik-zak 

hen over kanten så remmen sider 

fast på tasken. 

 
 

34. Buk remmen op og sy den med 

stikkesting. 

 
 

35. Tasken er færdig. 

 

 

 

 

 


