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Taske med Hundertwasser motiv 

 

 

 

Materialer: 

 

Stof med motiv 30x20 cm 

Kant 30x6 cm 

Bagside stof 30x26 cm 

For med samme mål. 

Lynlås 30 cm 

Gammel livrem 

Sytråd 

Symaskine  

Lynlåstrykfod 

Almindelig trykfod 

Vinkelmåler 

Kridt  

Saks  

Evt. hultang 

 

 

 

1. Skær stoffet efter målene. 

 

2. Overlock kanterne hvor lynlåsen 

skal syes på. 

 

3. Læg stoffet med motivet på 

lynlåsen så det ligger 2 mm fra 

lynlåsen. Sæt nåle i og sy den 

fast med en stikning. Brug en 

lynlåstrykfod. 

 
 

4. Gentag med den øverste kant. 
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5. Læg bagsidestoffet på bordet. 

 

6. Klip 10 cm af livremmen ved 

bæltespændet. Dette sættes 

fast på taskens øverste kant, så 

den klippede ende stikker op og 

spændet ligger ned på stoffet. 

 

7. Mål den anden ende af 

livremmen. Klip den af i den 

længde du gerne vil have.  

 

8. Læg dette stykke af livremmen 

på i den anden side. Med den 

lange ende ned ad stoffet og et 

lille stykke stikker op. 

 

9. Læg bagsidestoffet og 

forsidesidestoffet sammen ret 

mod ret. Remmen skal ligge ind 

imellem stofstykkerne. 

 

10. Lynlåsen skal være lidt åben. 

 

11. Sæt nåle i. husk at sætte 2 nåle i 

til at holde lynlåsen sammen. 

 

12. Sy kanten hele vejen rundt med 

en stikning.  

 

13. Sy zik-zak langs kanten hele 

vejen rundt. Ved lynlåsen vendes 

stoffets og der syes en tæt og 

bred zik-zak hen over lynlåsen 

 

 
 

14. I bunden af tasken syes der 

hjørner. 

 

15. Hjørnerne bukkes så sidesømmen 

og bundsømmen ligger lige over 

hinanden. 

 

16. Sæt en nål så hjørnet holdes på 

plads. 

 

17. Læg vinkelmåleren på hjørnet så 

der er 2 cm ud til hver side. 

 
 

18. Sæt en kridtstreg her. 

 

19. Sy en stikning langs 

kridtstregen, gentag med det 

andet hjørne. 

Foret: 
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20. Kanten hvor synlåsen skal syes 

fast bukkes 0,5 cm om mod 

vrangsiden og presses med 

strygejernet. 

 
 

21. Læg foret sammen ret mod ret. 

Stykkerne til lynlåsen lægges 0,5 

cm fra hinanden. 

Sæt nåle i. 

 
 

22. Sy foret sammen først med 

stikning, derefter med zik-zak 

og til sidst syes hjørnerne. 

 

23. Vend vrangen ud på tasken og 

træk foret over tasken. 

 

24. Foret lægges pænt til lynlåsen og 

der sættes nåle i. 

 

25. Sy foret fast ved lynlåskanten 

med symaskine og lynlåstrykfod 

eller i hånden med små tætte 

sting. 

 
 

26. Vend tasken. 

 

27. Pres hjørnerne godt ud.  

 

28. Afprøv remmen og klip evt. nogle 

ekstra huller i remmen. 

 

 


