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Strandväska/madrass
Gör såhär:
Stopp till dragkedja: Mät dragked
jans hela bredd. Klipp en tygbit som
är samma bredd som dragkedjan
(lägg till 1 cm sömsmån) x 5 cm.
Vik lappen dubbel, räta mot räta
och sy kanterna, 0,5 cm från kanten.
Vänd rätt, vik in kanten ca 0,5 cm
och trä på den på dragkedjans
nederkant. Sy en söm ett par mm
ifrån övre kanten rakt över drag
kedjan.
Gör samma ska på den andra
dragkedjan. Nu har du fått ett
stopp i slutet på dragkedjan.

hänga ut en liten bit så du kan
hålla i denna när du stänger sedan
väskan.
Vik in de övre ändarna på drag
kedjan någon cm så det blir ett
stopp även här.
Gör samma sak på motsatta lång
sidan.
Sy runt kanten men lämna ena kort
sidan öppen. Var försiktig så du inte
syr för nära dragkedjans ”tänder”,
då kan det bli svårt att öppna och
stänga.
Vänd väskan och kontrollera att det
går att stänga dragkedjorna.

Madrassfodral: Klipp till två bitar
tyg, 62 x 150 cm (detta inkl 1 cm
sömsmån.)
Lägg tyget räta mot räta och nåla
ihop.
Mät ut och markera mitten på
madrasstygets längd.
Öppna dragkedjan fullt och nåla
fast den mellan tyglagren som
sen bildar bak och framsida på
madrassen. Placera stoppet på
dragkedjan vid markeringen som du
mätt ut på mitten och låt stoppet

Stoppning och avsluta: Klipp till en
bit quiltfoam i 60 x 148 (denna ska
inte ha sömsmån)
Trä väskan över quiltfoamen och se
till att den ligger platt. Vik in söms
månen på den öppna kortsidan och
sy en stickning 0,5 cm från kanten.
Sy en söm mitt på madrassen och
vid dragkedjornas överkant genom
båda tyglager och quiltfoam. Detta
för att göra det lättare att vika in
den biten av madrassen som är
inne i väskan när den är stängd.

Handtag: Mät ut och klipp två
tygremsor 9 x 142 cm. Vik räta mot
räta på längden och sy med 1 cm
sömsmån. Lämna ändarna öppna.
Vänd på den och pressa. Vik in
ändarnas sömsmån. Nåla fast på
väskan och sy fast handtagen på
varje sida genom tyg och quilt
foam. (vik ut den övre madrassdel
en så du inte syr igenom även detta
lager). Låt ca 80 cm av tygremsan
bli bärhandtag, vilket gör att den
lätt går att bära på axeln. När du
sytt fast handtagen på väskan,
vik bärhandtaget på längden och
sy en stickning några mm in från
kanten.
Stäng dragkedjorna och vik in de
övre kanterna in i väskan. Klart.

Du behöver:
Tyg
Quiltfoam
Dragkedja 2 st- ca 50 cm
Sytråd
Symaskin

