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Turkis taske med Kaffe Fassett stof 

Materialer: 

1 stk. Kaffe Fassett (KF) stof 20 cm x ½ brede 

40 cm Turkis perlebomuld  

Pladevat  

Silkebånd til stropper 

Sytråd sulky Rayon 40 

Sytråd turkis 

Lynlås 25 cm lys limegrøn Falck Group FG 874 

 

Rundskærer 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær i KF stof  

2. 2 stk. med halv cirkel til taskens for 

og bagstykke, stoffet skæres således: 

Lav et ombuk på 22 cm i det stribede 

stof. 

 

3. Placer rundskæren 11 cm nede på 

stoffet og midt på ombukket. 

 

4. Skær en halvcirkel i den øverste del 

af stoffet. 

 
 

5. Skær siderne lige op, og skær den 

nederste kant ren. 

 

6. Du har nu 2 stykker med buet kant 

foroven. 22 cm bred og 20 cm høj. 

 
 

7. 2 stk. 7 x 15 cm til sidestykker.  

 

8. Skær i turkis stof  

4 stk. 3,5 cm x 28 cm til lynlås kanten. 

2 stk. halcirkler som i det stribede KF 

stof. 

2 stk. 7 x 15 cm til sidestykker. 

2 stk. 7 x 20 cm til bunden. 
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9. Klip i pladevat. 

2 stk. halvcirkler til taskens for og 

bag stk. 

2 stk. 3,5 x 28 cm. lynlås kanten 

2 stk. 7 x 15 cm til sidestykker. 

1 stk. 7 x 20 cm til bunden. 

 

10. Skær til remmen i turkis stof. 

7 x 115 cm. 

Resterne af KF stof. 

 

11. Sy remmen 

Klip de små rester af KF stof og sy 

dem på remmen med pyntesting. 

 
 

12. Buk remmen på langs og sy den 

sammen. Præs sømmen. 

 

13. Vend remmen og præs den så sømmen 

ligger midt bag. 

 

14. Tasken syes. 

Læg lynlås stykkerne ret mod ret med 

lynlåsen imellem og pladevat øverst. 

Sy det sammen med en lynlåstrykfod. 

 

 

15. Præs sømmen, vend og sy en stikning 

fra retsiden. 

 

16. Sy den anden side på samme måde. 

Lynlås stykket er færdig. 

 
 

17. Læg en strop af silkebånd i hver ende 

af lynlås stykket og sy dem fast. 

 

18. Læg remmen på i hver ende og sy den 

fast, sy først en stikning og derefter 

zik-zak.  

 

19. Sidestykkerne  

Lav en sandwich ved at lægge det 

turkise sidestykke med retsiden op, 

læg lynlås stykket ovenpå, læg KF stof 

ovenpå med retsiden ned og slut med 

pladevat.  

 

20. Sy stykkerne sammen. 

Gør det sammen i den anden ende af 

lynlås stykket. 
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21. Bundstykket 

Læg det ene turkise bundstykke med 

retsiden oplæg, ovenpå lægges den 

ene ende af det stykke du har syet, 

læg derefter det andet turkise 

bundstykke på med ret siden ned, og 

til sidst pladevat. 

 

22. Sy stykkerne sammen, præs sømmen. 

 

23. Sy den anden ende på samme måde. 

 

24. Du har nu en ring med lynlåsstykket, 

sidestykker og bundstykke. 

 
 

25. Forside og bagside. 

Lav en sandwich med turkise stof 

pladevat og KF stof vrang mod vrang. 

 

26. Sæt nåle i og quilt lagene sammen. 

Med sulky Rayon 40. 

 
 

 

 

 

27. Sy en stikning rundt langs kanten, og 

skær kanten ren. 

 
 

28. Sy den anden side på samme måde. 

 

29. Sæt for og bagstykke stykke fast 

med nåle i taskens sidestykke. (ringen) 

 

30. Sy delene sammen med en stikning. 

 

31. Sy derefter med en tæt og bred zik-

zak hele vejen rundt. Brug turkis tråd. 

 

 


