Hjemmesydde gaveposer og puter til julekosen

VEILEDNING

Skjem bort noen med en gave fint pakket inn i en hjemmesydd stoffpose. Dekorer f.
eks. med en brodert filtetikett og et fint bånd. Eller hva sier du til å sy egne adventskalenderposer? Det beste er at du kan bruke dem igjen og igjen. For å gjøre julekosen komplett lager vi til slutt egne puter i julens fineste stoffer.
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Stor stoffpose
Til en pose med målene 50x35 cm
behøver du:
2 stoffbiter à 50X70 cm
(305077–87)
2 m dekorbånd sølv (304016)
Slik gjør du:
Legg stoffbitene rette mot rette.
Sy dem sammen langs langsidene
og den ene kortsiden (se bilde 1).
Press sømmene fra hverandre med
strykejern.
Brett ned kanten ved den åpne
siden 12 cm. Sy to sømmer rundt
posen med 1,5 cm mellomrom som
en løpegang for bånd (bilde 2).
Pirk ut posens nederste hjørne slik
at sømmene ligger mot hverandre og
presse med strykejern. Sy en 15 cm
lang søm i 90 graders vinkel til den
eksisterende sømmen over hvert
hjørne. Klipp av hjørnene 1 cm fra
den nye sømmen (bilde 3).
Snu posen til retten. Sprett et lite
hull i sidene mellom løpegangens
to sømmer som du sydde ved bilde
2 (pass på så du ikke spretter gjennom sømmene). Fest enden av et 1
m langt bånd i en sikkerhetsnål og
træ det gjennom løpegangen. Gjør
på samme måte fra hullet på den
andre siden (bilde 4).
Knyt sammen båndenes ender på
høyre, respektive venstre side.
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Etiketter med nummer::
Still strykejernet på ull. Legg
Vliesofix med limsiden mot det
hvite bomullslerretet og
press uten damp i ca. 5
sekunder (eller til du ser at det
har festet seg ordentlig). Tegn 24
sirkler ved hjelp av en rund gjenstand
(diam 6 cm) på Vliesofixen (la beskyttelsespapiret sitte
på). Klipp ut sirklene.
Nummerer sirklene 1–24 ved hjelp av sjablonen og
tekstiltusjen.
Dra av beskyttelsespapiret på en sirkel av gangen og
legg den med limsiden på en pose. Legg en bit stoff over
som beskyttelse og press med damp i 8–10 sekunder,
eller til du ser at den har festet seg.
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Mellomstor stoffpose
Til en mellomstor pose
med målet 33x40 cm
behøver du:
1 stoffbit 50x70 cm
(305080)
1 m bånd (304791) eller
flettet rødt Zpagettigarn
(323683)
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Små kalenderposer
Til 24 poser à 16x20 cm behøver du:
6 stoffbiter à 50x70 cm (f.eks.
305330-35)
12 m dekorbånd 10 mm (304454-56)
25x65 cm ubleket bomullslerret
(725040)
25x65 cm Vliesofix (025809)
Sjablon alfabet/tall (450039)
Tekstiltusj sort (241020)

Slik gjør du: Klipp hver stoffbit i fire like store biter,
ca. 25x35 cm (bilde 1).
Lag alle posene på følgende måte:
Brett inn den ene langsidens kant ca. 5 cm og sy to
sømmer med 1,5 cm mellomrom, 3 cm fra kanten
øverst, som en løpegang for bånd (bilde 2).
Brett stoffbiten på midten, rette mot rette. Sy en
søm langs to av kantene (bilde 3).
Snu til retten og press med strykejern. Sprett et lite
hull i siden mellom løpegangens to sømmer. Klipp
50 cm bånd og træ det gjennom løpegangen ved
hjelp av en sikkerhetsnål (bilde 4). Knyt sammen
båndets ender.

Til etikett:
Broderigarn (025946)
Broderinåler (515384)
Kraftig filt gråmelert
(304711) eller hobbyfilt
hvit (025501)
Panokitt Quick lim
(220509)
Sjablon alfabet (453018)
Tekstilmaling rød (251110)
Stoplesvamper (516404)

Slik gjør du: (Hopp over bilde 1 for disse posene).
Brett ned den ene langsiden 10 cm og sy to sømmer
med 1,5 cm mellomrom, 7 cm fra kanten øverst, som
en løpegang for bånd (bilde 2). Du kan også sy en enkel
søm, hvis du heller vil knyte et bånd/en flette rundt
posen.
Brett stoffbiten på midten, rette mot rette. Sy en søm
langs to av kantene (bilde 3).
Snu posen til retten og press med strykejern. Sprett et
lite hull i siden mellom løpegangens to sømmer. Klipp
1 meter bånd eller lag en like lang flette av Zpagettigarn.
Bånd: Fest båndet i en sikkerhetsnål og træ det gjennom løpegangen (bilde 4). Knyt sammen endene.
Flette: Fyll posen og knyt den sammen med fletten.
Etikett
Hvit rund: Bruk en rund gjenstand som mal og tegn en
sirkel med 10 cm i diameter, på filten. Legg på sjablonen og stople tynt på med tekstilmaling. La tørke.
Sy knapphullssting rundt kanten på sirkelen (se gratis
veiledning 600854). Påfør et tynt strøk lim på sirkelens
bakside og fest den på posen.

Grå tag: Skjær eller klipp ut
etiketten/tagen etter malen,
broder med store sting og
bruk båndet til å feste den
på posen.

40/50 cm

42/52 cm

1.

3-5 cm

2.

Puter med glidelås
Til et putetrekk med målene ca. 48x48 cm behøver du:
2 stoffbiter à 50x52 cm (305077–88)
45 cm hvit glidelås (982345)
Eventuelt:
21x21 cm bomullsstoff rødt (027616)
21x21 cm Vliesofix (025809)
Slik gjør du:
Mål puten og legg til 2 cm ved den nederste kanten, samt 1 cm sømmonn rundt hele puten. Klipp to stoffbiter med
samme mål. Eks: Til en pute med mål 48x48 cm, klipp to biter à 50x52 cm.
Legg stoffbitene rette mot rette og sy en 3–5 cm lang søm på hver side, 2 cm fra kanten nederst (bilde 1).
Press sømmene fra hverandre langs hele kanten med strykejern. Du får da to brettede kanter mot hverandre med en
åpning i midten. Klipp glidelåsen et par cm lengre enn åpningen. Nål fast glidelåsen på putetrekkets innside slik at
framsiden stikker litt ut ved åpningen. Sy fast glidelåsen fra innsiden/vrangen (bilde 2) og fest litt ekstra ved endene.
Pass på så du ikke syr fast løperen, flytt den etter hvert som du syr.
La glidelåsen være åpen. Legg stoffbitene mot hverandre, rette mot rette, og sy sammen de tre andre sidene (bilde 3).
Klipp av hjørnene og snu putetrekket til retten.
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Stoffapplikasjon stjerne
Still inn strykejernet på ull. Legg Vliesofix
med limsiden mot det røde bomullsstoffet
og press med tørr varme i ca. 5 sekunder,
eller til den har festet seg ordentlig. Klipp ut
stjernemalen og tegn den av på Vliesofixen
(la beskyttelsespapiret sitte på). Klipp ut
stjernen.
Dra av beskyttelsespapiret og legg stjernen
med limsiden mot putetrekket. Legg en bit
stoff over som beskyttelse og press med
damp i 8–10 sekunder, eller til den har
festet seg ordentlig.

