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Halv cirkel taske med blomster og striber 

 

Materialer: 

Kaffe Fassett stof 

1 stk 20 cm x ½ brede med blomster 

1 stykke 20 cm x½ brede med striber 

 

Pladevat med lim 20 cm 

1 knap 

Sytråd Sulky 1192 ceriserød 

Blå/grøn sytråd 

 

 

Rundskærer apparat 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Indstil rundskæren på 11 cm og skær 

4 halvcirkler i det stribede stof. 

 

2. Skær 4 stykker blomster stof på 6 x 

22 cm. 

 

3. Skær 2 stykke stribet stof på 6 cm 

x 45 cm til sidestykke. 

 

4. Fold stykkerne på midten og skær 

stykkerne smallere i den ende der 

ikke er med ombuk. Læg linealen så 

stykkerne bliver 3,5 cm i den smalle 

ende og skær. 

 

5. Stykker er nu 6 cm på midten (ved 

fold) og 3 cm i enderne. 

 

6. Det skårede stof er til både inder- 

og ydertaske. 

 

 

Montering 1 

7. Læg det blomstret stof sammen med 

en halvcirkel ret mod ret. 

 

8. Sy sammen og præs. Gentag med de 

andre stykker, der er nu 4 stykker i 

alt. 

 



www.JoanEriksen.dk Side 2 
 

9. Stryg pladevat på alle 3 stykker til 

ydertasken.  

 

10. Marker midt bund på forstykkerne. 

 

11. Læg sidestykket ret mod ret på det 

ene forstykke, sy fra midten og op 

til kanten. Den anden side syes på 

samme måde. 

 

12. Gentag med indertasken. OBS. Her 

skal der ikke stryges pladevat på. 

 

13. Husk at laden en åbning være i 

indertasken. Dette er til at vende 

tasken igennem. 

 

Strop 

14. Skær i blomstret stof en strop.  

8x8cm. Fold stoffet på midten ret 

mod ret og sy det sammen. 

 

15. Fold stroppen så sømmen ligger midt 

bag. Luk enden. 

 
 

16. Vend stroppen og sy et knaphul i den 

lukkede ende. 

 

Rem 

17. Skær resterne af stoffet i stykker 

på 5 cm brede. 

 

18. Sy dem sammen så der skiftes 

imellem stribet og blomstret stof. 

 

19. Stryg syningerne. 

 

20. Fold remmen på langs og sy den 

sammen. Først lige sting derefter 

zik-zak. 

21. Vend remmen. 

 

22. Præs remmen så sømmen ligger midt 

bag. 

 

23. Skift tråd til Sulky 1192 ceriserød. 

 

24. Sy en pyntestikning på remmen, 

gerne en med tydelige sting. 
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Montering 2 

25. Skift til grøn tråd. 

 

26. Sæt remmens ender og stroppen 

fast med knappenåle på ydertasken. 

 
 

27. Læg inder- og ydertaske sammen ret 

mod ret og sy kanten foroven. 

 
 

28. Vend tasken igennem åbningen i 

indertasken. 

 

29. Luk åbningen i bunden af 

indertasken. 

 

30. Skift tråd til Sulky 1192 ceriserød. 

 

31. Sy en pyntesøm langs kanten af 

tasken. 

 
 

32. Sy en knap i. 

 

33. Tasken er færdig. 

 

 

 
 


