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Etui til strømpe strikketøj 

 

 

 

Materialer: 

Grund stof 28 cm x 20 cm 

For 28 cm x 20 cm 

Stofrester i strimler 

Forskellige farver og kvaliteter af sytråd 

2 trykknapper 

 

1. Find stofstrimler på minimum 20 

cm længde og i forskellige brede. 

 

2. Stryg alle stofstrimlerne. 

 

3. Skær grundstoffet på 28 x 20 

cm. 

 
 

4. Læg et stykke stof på 

grundstoffet. Stoffet skal ligge 

på grundstoffets smalle led. Læg 

en ny stofstrimmel laglagt 

ovenpå. Fortsæt til hele stoffet 

er dækket. 

 

5. Sæt nåle i så alle delene hænger 

sammen. 

 
 

6. Begynd nu at sy langs kanten af 

stofstrimlerne. Brug forskellige 

pyntesømme. Hvis symaskinen 

ikke har pyntesømme, syes der 

med zik-zak i forskellige breder 

og længder. 

 
7. Når alt er syet sammen, vendes 

arbejdet med bagsiden opad. Klip 
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langs kanten af grundstoffet så 

de overskydende strimler klippes 

af. 

 

8. Fold stoffet ret mod ret og sy 

siderne sammen med en stikning. 

 
 

9. Fold foret på samme måde og sy 

den ene side sammen. I den 

anden side, syes for oven og for 

neden, så der bliver en åbning i 

midten. 

Se markeringen med nåle på 

fotoet herunder.    

 

 
 

10. Læg yderstof og for sammen ret 

mod ret. Det er lettest at 

trække foret uden på 

yderstoffet. 

 
 

11. Sy de to dele sammen med en 

stikning langs kanten. 
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12. Pres syningen med strygejernet. 

 

13. Vend arbejdet igennem åbningen 

i siden af foret. 

 
 

14. Pres arbejdet med strygejernet. 

 
 

 
 

15. Åbningen i siden af foret lukkes 

ved at folde stoffet så der 

bliver en pæn kant som syes med 

en stikning. 

 

 

16. Den øverste kant foldes pænt og 

syes med en pyntesøm. Man kan 

bruge en stikning eller en 

pyntesøm. 

 
 

17. Mål 9 cm ind fra hver side og 

sæt en nål her. 

 

18. Sy trykknapper i på indersiden 

der hvor nålene sidder. 

 

19. Dit etui er færdig. 

 

 


