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Mulepose med sunprint 

 

 

 

Materialer: 

 

Stof med sunprint 42x85 cm 

Stof til for 42x85 cm 

Stof til flettet hank 3 stk. 4x150 cm 

Sytråd 

Målebånd, lineal  

Stofkridt  

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Flip stoffet med sunprint og 

foret på 42x85 cm. 

 
 

2. Fold stoffet med sunprint ret 

mod ret. 

 
 

3. Sy siderne sammen, fra toppen 

til fold. 

4. Fold foret ret mod ret, sy den 

ene side sammen. Den anden side 

syes sammen 10 cm ned, spring 

derefter 10 cm over, sy derefter 

resten. 

Åbningen i siden skal bruges til 

at vende igennem. 

 
 

5. fold bunden af tasken så der 

bliver en spids med 

sammensyningen i midten. 

 

6. Mål ca. 5 cm fra spidsen og ind 

på tasken.  
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7. Sæt en streg lige over her. Sæt 

en nål i for at holde det på plads. 

 
 

8. Gentag med de 3 andre hjørner, 

så både stoffet med sunprint og 

foret har markeret hjørnerne. 

 

9. Sy langs kridtstregen på alle 4 

hjørner. 

 
 

10. læg stofposerne til side. 

 

Hankene: 

11. Tag de 3 bånd, bind en knude i 

den ene ende og flet hele båndet. 

 

 
 

12. Bind en knude i den anden ende. 

 

13. Buk båndet så du finder midten. 

Bind 2 knuder her, klip båndet 

over imellem knuderne. 

 
 

14.  Læg nu foret ind i tasken, ret 

mod ret. Posen med retsiden 

indad og foret med retsiden 

udad, så de 2 retsider mødes. 

 
 

15. Marker midten af siderne på 

posen. Marker 10 cm fra midten 

og ud i siden. Disse mærker er til 

hankene. 
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16. Gentag på den anden side til den 

anden hank. 

 

17.  Sæt hankene i med mærkerne, 

knuderne skal være udad og 

hanken ind imellem posen og 

foret. 

 

 
 

18.  Sy med en stikning kanten rundt. 

 

19. Træk foret ud af posen og vend 

igennem åbningen i siden af 

foret. 

 
 

20.   Fold åbningen i foret og sy den 

med en stikning. 

 

21.  Sy en stikning rund langs den 

øverste kant, sy langsomt når du 

syr over hankene. Så din nål ikke 

knækker. 

 
 

22.  Tasken er færdig 


