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Stribet taske med japansk lukning 

 

 

 

 

Materialer 

 

Blå stof til for  

Stribet stof til ydersiden  

Stof 

2 stk. 65 cm langt og 32 cm bred 

2 cirkel 20 cm dia til bund 

Sytråd 

 

 

 

 

1. Lav et mønster efter målene i 

diagrammet således.  

Mål 30 cm fra bunden og op. Lav 

en markering her. 

Mål 8 cm ind fra hver side til 

hankene. 

Lav en bue imellem hankene der 

når ned til 30 cm markeringen. 

Skær den ene hank af så den 

måler 12 cm. Den anden hank 

måler 35 cm og slutter ved 

ombukket. 

 

Til bunden tegnes en cirkel på 20 

cm diameter. Tegn et kryds på 

cirklen så der er 4 lige store 

dele. 

 
 

2. Fold stoffet på den lange led. 

 

3. Skær yderstof og for efter 

mønsterdelene. 
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4. Læg stoffet sammen ret mod ret 

og sy den korte strop sammen 

med en stikning, pres og, gentag 

med foret. 

 
 

5. Hankene syes sammen på 

ydersiden. 

Læg de 2 stykker stof sammen 

ret mod ret. Sæt nåle i ved 

hankene i begge sider og sy dem 

sammen til markeringen 30 cm 

fra bunden. 

 
 

 
 

 

6. Vend tasken så der er 2 tasker 

med retsiden mod hinanden. 

 
 

7. Nu skal yderstof og for syes 

sammen hver for sig. Sy de 2 

stykker stribet stof sammen fra 

bunden og op til stikningen ved 

hanken i begge sider.  

Gentag med foret. 

 

8. Nu syes bunden i. Sæt 

bundstykket fast med nåle ret 

mod ret. De 4 markeringer på 

bunden skal sidde ved 

sidesømmene og på midten af 

stoffet, så sidder bunden lige i. 

Sy bunden i med en stikning. 

Gentag med foret. 

 

9. Vend tasken så foret ligger inde i 

ydertasken vrang mod vrang. 

 

10. Indersømmen på hanken syes nu 

sammen.  

Buk 1 cm om og pres ombukket, 

gentag med foret. 

Sæt yderstof og for sammen 

med nåle og sy en stikning. 
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11. Tasken er færdig. 

 
 

 
 


