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Grøn taske med orange net og blomster 

Materialer: 

 

Grøn bomuld 60 cm 

Vlieseline til stabilisering 15 x 20 cm 

Grøn sytråd 

Sulky meleret orange 4004  

Sulky viskose 1168 

Metaltråd 7020 

DMC broderigarn blå 975 og grøn 991 

 

Illustrationer til net og blomster 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær stoffet 

4 stk. 30 x 32 cm til for side og 

bagside, både inder og ydertaske. 

Når stykkerne er skåret klippes de 2 

nederste hjørner runde. 

2 stk. 1o x 90 cm til bredden på 

tasken 

2 stk. 10 x 15 cm til lommer i siderne 

2 stk. 10 x 80 til stropper 

 

2. Stryg vlieselinen på bagsiden af det 

ene forstykke. Husk at se efter at 

vlieselinen sidder rigtig når stoffet 

vendes. 

 
 

 

3. Vend stoffet og marker med kridt 

hjørnerne på vlieselinen. 

 
 

4. Begynd at sy nettet. 

Alle syningerne skal ikke være lige 

lange. 

Begynd syningen i øverste højre 

hjørne og øg afstanden nedad. De 

lodrette linjer begyndes yderst i 

højre side og afstanden øges mod 

venstre 

Afstanden på linjerne laves ved at 

ændre på nålens indstilling og ved at 

bruge en afstands måler.  

Se illustration med nettet. 
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5. Brug en stingtype der er bred eller 

hvor der er syet flere gange ved 

siden af hinanden, så linjerne bliver 

tydelige. 

 
 

6. Husk at bruge alle 3 slags sytråd. 

Sy først med 4004 derefter 1168 og 

slut med metaltråd 7021 

 
 

7. Når nettet er færdig skal der 

broderes ovenpå. 

 
 

8. Sy et lille net på den ene strop efter 

samme fremgangsmåde som på 

forstykket. 

 

9. Sy 4 blomster på taskens forstykke. 

Cirklen syes med fladsting og 

stregerne syes med kontursting 

Se mønsteret. 

Sy 2 blomster på hanken efter samme 

fremgangsmåde. 

   
 

Montering 

10. Læg sidestykket ret mod ret på 

forstykket og sy det sammen hele 

tasken rundt. 

 

11. Sy bagstykket på sidestykket efter 

samme fremgangsmåde. 

 

12. Til indertasken begyndes med at sy 

lommerne på sidestykket. 

 

13. Buk den øverste kant på 

lommestykkerne, sy en stikning langs 

kanten. 

 

14. Placer lommerne ret mod ret så de 

ligger med den ombukkede kant 

nedad. Bunden af lommen er 22 cm 

fra øverste kant af side stykket. Sy 

lommens nederste kant fast. 
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15. Buk lommen op og præs den 

 
 

 
 

16. Sy sidestykket sammen med for og 

bagstykke som på ydertasken. Der 

skal dog være en åbning i bunden til 

at vende tasken igennem. 

 

17. Stropperne. 

Fold stropperne på midten og sy dem 

sammen. Vend dem og præs dem så 

syningen ligger bidt bag på. 

 
 

18. stropperne sættes fast på 

ydertasken 5 cm fra sidesømmen. 

 
 

19. Læg indertasken ind i ydertasken ret 

mod ret. 

 
 

20. Sy kanten rundt. 

 
 

21. Vend tasken og sy en stikning langs 

den øverste kant. 

 
 

22. Luk tasken i bunden. 


