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Taske af hvid cowboy nederdel 

 

Materialer: 

Hvid cowboy nederdel 

Stof til for 

Cirkler til pynt 

Lynlås 20 cm 

 

Cirkelskærer 

 

 

 

1. Læg nederdelen på bordet og 

skær 9 cm af til remmen nederst 

på nederdelen. 

 

2. Her er nederdelen med læg. Fold 

læggene og sy dem fast i den 

nederste kant. 

 
 

3. Fold forstoffet dobbelt.  

 

4. Læg nederdelen oven på 

forstoffet. 

 

5. Klip stoffet + sømrum. 

 
 

6. Skær remmen af forstoffet 9 

cm bred og samme længde som 

cowboystoffet. 

 

7. Skær en lomme af forstoffet på 

20 cm bred og 35 cm høj.  

 

8. Læg lommen dobbelt.  
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9. Læg lynlåsen imellem de 2 lag 

stof og sy det sammen med en 

stikning.  

 

10. Sy ned langs den ene side. 

 

11. Vend lommen så lynlåsen kommer 

ud ad. 

 

12. Fold den sidste side ind og pres. 

 

13. Sæt lommen på forstoffet og sy 

den fast på lommens 3 sider og 

den øverste del af lynlåsen. 

 
 

14. Læg forstoffet dobbelt og sy 

siderne og bunden med en 

stikning. 

 

15. Fold hjørner i bunden af foret og 

sy hen over her.  

 
 

16. Læg foret til side. 

 

17. Læg stof og for til remmen 

dobbelt ret mod ret. 

 

18. Sy remmen sammen i siderne, 

først med en stikning derefter 

med zik-zak. 

 

19. Vend remmen og pres den. 

 

20. Skær 3 cirkler med 

cirkelapparat af forstoffet. 

Udvælg nogle steder på stoffet 

som giver et flot mønster. 

 

21. Placer cirklerne på tasken og sy 

dem på med bred og tæt zik-zak. 

Brug gerne en farve der matcher 

til foret. 
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22. Sy tasken sammen i bunden og 

lav hjørner som i foret. 

 

23. Sæt remmen fast med nåle i 

siderne så de når ned under 

foret.  Sy dem godt fast.  

 

24. Læg tasken og foret sammen 

vrang mod vrang. Buk kanten af 

foret 1 cm om mod vrangen og 

sæt nåle i. 

 

25. Sy foret og tasken sammen med 

små kastesting. 

 

 


