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Bogomslag med blomsterbillede 

 

 

Materialer 

 

1 A5 mappe 

Cowboy stof fra fx bukser. 

Baglomme fra cowboybukser. 

Stof til dekoration. 

 

 

 

1. Åben mappen og læg den fladt på 

bordet. Mål høje og brede og 

beregn hvor meget stof der skal 

bruges.  

 
 

2. Til denne mappe beregnes 

stoffet således. 

Højde 23 cm + 2 cm til søm = 25 

cm. 

Bredden 44 cm + ombuk 2x 12 cm 

(24) cm + 2 cm til søm = 70 cm. 

Skær stoffet på 25 x 70 cm. 

 

Indsæt dine mål her. 

Højde _____ cm + 2 cm til søm = 

_______cm. 

Bredden ______ cm + ombuk 2x 

______ cm + 2 cm til søm = 

______cm. 

Skær stoffet på 

 ____cm høj x ____cm bred. 

 

3. Klip stoffet ud af benene på 

cowboybukserne. 

 

Pyntelomme 

4. Tegn et motiv til lommen. 

 

5. Stryg vliesofix på bagsiden af 

stoffet til motivet og tegn 

motivet på papiret.  
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6. Klip motivet ud og stryg det på 

lommen.  

 
 

7. Sy motivet fast med en smal og 

tæt zik-zak. 

 
 

8. Læg stoffet omkring mappen. 

Mål hvor lommen skal sidde. 

 
 

9. Sy lommen fast på omslaget. 

 

 

10. Lav dobbelt ombuk i begge ender 

pres og sy dem med zik-zak. 

 
 

Inderlomme 

11. Skær et stykke af 

dekorationsstoffet stof på 12 x 

19cm. 

 

12. Buk 1 cm ind i hver side og i 

bunden, pres disse ombuk.  

 

13. Lav dobbeltombuk på 1 cm ved 

den øverste kant. Pres og sy en 

stikning her. 

 

14. Læg lommen på ombukket og sy 

den fast med en stikning.  

 
 

15. Læg omslaget omkring mappen 

med vrangen udad. Stram det 

godt til og se efter at det er 

placeret rigtigt. Så ombukkene  

er lige lange og pyntelommen 

sidder rigtigt.  
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16. Sæt nåle i så stoffet holdes 

omkring mappen. Streg på 

stoffet med kridt langs mappens 

kant ved ombukkene.  

 

17. Tag stoffet af mappen og sy 

stikning ved kridtstregerne langs 

ombukkene.  

 

18. Tag stoffet af, pres sømmen og 

vend retten ud. Afprøv om 

omslaget passer på mappen.  

 
 

19. Passer omslaget passer er du 

færdig. 

 

 


