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Taske med korssting 

 

Materialer: 

 

Broderi med geometriske figurer 

5 x 25cm. 

 

Stof: 

1 stk. 5 x 25cm 

1 stk. 27 x 25cm 

For 25 x 42cm 

Pladevat 24 x 40cm 

Stof til lynlåsender:  

lynlåsens brede x 2 + 2 cm sømrum. 

Længde ca. 6 cm.  

Stropper: 2 stk. 4 cm x 10 cm 

Sytråd  

Lynlås 20cm 

Vinkelmåler 

Stofkridt  

 

1. Find stof der passer til 

broderiet. 

 
2. Klip stof for og pladevat til 

tasken. Se målene ovenfor. 

 

3. Stoffet til stropperne foldes på 

den lange led og stryges. 

 

4. Fold kanterne ind og stryg. 
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5. Sy stropperne med en stikning. 

 

 
 

6. Lynlåsender: Fold stoffet med 

retsiden ind. 

 

7. Sy det sammen med en stikning. 

 
 

8. Træk stoffet ind over 

lynlåsenderne. 

 
 

9. Sy dem fast med en stikning. 

 

 
 

10. Vend retsiden ud og pres 

stoffet. 

 
 

11. Tasken: Sy broderiet og den 

smalle strimmel sammen med en 

stikning. Følg en række huller i 

aidastoffet så syningen ikke 

bliver skæv. 

 
 

12. Sy det store stykke stof sammen 

med broderiet. 
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13. Pres syningerne med 

strygejernet. 

 

14. Sy en pyntestikning på retsiden, 

langs broderiet. 

 
 

15. Lav en sandwich af stoffet med 

broderi, lynlåsen, foret og 

pladevat. Læg stoffet med 

broderi med retsiden opad. Læg 

lynlåsen med retsiden ned mod 

stoffet, læg foret med retsiden 

ned mod lynlåsen. Læg pladevat 

ovenpå.  

 
 

16. Sæt nåle i langs lynlåsen. 

 
 

17. Sy delene sammen med en 

stikning. Brug lynlåstrykfoden. 

 

18. Gentag med den anden side. 

 
 

19. Fold tasken så foret med 

pladevattet ligget ret mod ret og 

stoffet med broderiet ligger ret 

mod ret. 

 
 

20. Sæt nåle i siderne. 

 

21. Stropperne foldes dobbelt og 

lægges ind i tasken ved lynlåsens 

ender. Lad dem stikke 1-2 cm ud. 

Sæt stropperne fast med nåle. 
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22. I forets ene side skal der være 

en åbning på ca. 5 cm. 

 

 
 

23. Sy en stikning i siderne, men 

husk at lave åbningen stå. 

 

24. Fold hjørnerne i bunden af 

tasken. Læg en vinkelmåler på 

hjørnet. Man kan lavet bundens 

størrelse efter eget valg. Sæt 

en kridtstreg langs 

vinkelmåleren. 

 

25. Sæt en nål i så hjørnet holdes på 

plads. Sy en stikning langs 

kridtstregen.  

 

26. Gentag med de sidste 3 hjørner. 

 

27. Vend tasken igennem åbningen. 

 

28. Luk åbningen med en stikning. 

 
 

29. Pres kanten langs lynlåsen.  

 

30. Tasken er færdig. 

 
 

 

 

 


