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Pose af bukseben 

 

Materialer: 

Et bukseben 

Stof til for. 

Mindst 3 slags stof til dekoration. 

Et minde 

Sytråd 

Vliesofix 

 

Posens dekoration skal have mindst 3 forskellige slags stof og mindst 1 minde. 

Til dekorationen skal der bruges en geometrisk figur i forskellige størrelser. Fx en 

rektangel som her.  

Design din dekoration på designarket. 

 

Syvejledning 

1. Skær buksebenet af lige over 

oplægningen.  

 

2. Mål den ønskede højde og klip 

buksebenet af her. 

Højden til dekorationen + ombuk 

og bund. 

 
 

3. Spræt buksebenet op i den 

indvendige søm. 

 
 

4. Klip stoffet til dekorationen og 

stryg vliesofix på bagsiden af 

stoffet.  
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5. Læg stoffet til din dekoration på 

buksebenets ene side.  

 

6. Sæt det fast med nåle. 

 

7. Læg din/dine mindeting på 

dekorationen.  

 

8. Tag et foto af dekorationen. 

 

9. Tag dekorationen af. 

 

10. Begynd nu at sy et lag af gangen.  

 

11. Tag papiret af stoffet og stryg 

det på buksebenet. 

 

12. Sy kanten rundt med forskellige 

slags sting.  

 

13. Gentag med de næste stykker 

stof. 

 

14. Husk at se på dit foto om 

dekorationen ligger rigtig. 

 
15. Slut med at sy din/dine 

mindeting på dekorationen. 

 

Montering 

16.  Find stof til for.  

 

17. Læg buksebenet på forstoffet 

og klip det så det har Samme 

størrelse. 

 
 

18. Sy buksebenet sammen i siden og 

bunden. 

 

19. Sy hjørnerne. Fold hjørnet og 

marker en lige streg hen over 

hjørnet. Sy hjørnet med en 

stikning. 
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20. Sy foret på samme måde. Her 

skal der dog være en åbning i 

siden til at vende posen igennem. 

 

21. Læg de to poser sammen ret mod 

ret. 

 
 

22. Sy dem sammen ved den øverste 

kant med en stikning. 

 

23. Vend posen igennem åbningen. 

 

 
 

24. Luk åbningen med en stikning. 

 

25. Sy en stikning langs den øverste 

kant. 

 
 

26. Posen er færdig. 

 
 

 

 


