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INSTRUKTION

Med fine opbevaringskurve er det sjovere at holde orden, og når du selv 
syr dem, kan du også tilpasse størrelsen efter dine behov. Vi har masser 
af fine stoffer, du kan kombinere efter smag og behag. Du kan fx bruge 
læderremme, som du sætter fast med nitter, som hanke eller sætte snøre-
hulsringe fast og så trække en tyk bomuldssnor igennem. 

LILLE OG MELLEMSTOR KURV

Sådan gør du: 
Mønsterdelene er inkl. 1 cm  
sømmerum.

Klip to stykker stof og et stykke 
mellemlæg til kurvens yderside og 
det samme antal til kurvens bund. 
Se målene på tegning 1. A=lille  
kurv og B=mellemstor kurv.

Stryg mellemlægget fast på bag- 
siden af yderstoffet og bundens 
yderstof. Læg det med 1 cm’s af-
stand til stoffets kanter. 

Indstil strygejernet på bomuld og 
stryg med roterende bevægelser  
til du mærker at mellemlægget 
sidder fast.

Fold yderstoffet sammen ret mod 
ret og sy det sammen langs kort- 
siderne. Gør det samme med  
foerstoffet men lad en åbning på  
10–15 cm stå til at vende igennem.  
Se tegning 2. Pres sømmene.

Sæt bunden fast med knappenåle 
ret mod ret som vist på tegning 3. 
Klip små hak langs kanten, så bliver 
det lettere at sy. Sy langs hele kan-
ten. Gør det samme med foret.

Vend retsiden ud på yderdelen og 
stop foret ned så delene ligger ret 
mod ret som vist på tegning 4.  
Sæt nåle fast langs kanten og sy.

Vend kurven gennem åbningen i 
foret og stop foret ned i kurven.  
Sy åbningen sammen og buk kan-
ten ned.

Hvis du synes, så kan du forsyne 
kurven med hanke som beskrevet 
under stor kurv. Du kan også sætte 
snørehulsringe fast og så trække  
et stykke snor igennem ringene.  
Slå knuder på snorens ender.

Til den lille kurv,  
ca. Ø25 cm, højde 25 cm,  
skal du bruge: 
Stof, New dots green, 
305242, ca. 27 cm
Stof, Flowermosaic greeen, 
305240, ca. 27 cm
Vildona mellemlæg,  
025881, ca. 79 cm
Snøreringe, 8,7 mm,  
982590, 4 stk.
Værktøj til snøreringe,  
8,7 mm, 982591
Bomuldssnor, 8 mm, ecru, 
982561, ca. 80 cm
 
Til den mellemstore kurv,  
ca. Ø30, højde 45 cm,  
skal du bruge:  
Stof, New dots green, 
305242, ca. 47 cm
Stof, Folklore green,  
305241, ca. 47 cm
Vildona mellemlæg,  
025881, ca. 95 cm

Du får også brug for:
Tekstilsaks, f. eks. 511006
Symaskine
Strygejern
Hammer

Sy fine stofkurve



STOR KURV,  
Ø35 cm, højde 53 cm

Sådan gør du: 
Mønsterdelene er inkl. 1 cm  
sømmerum.

Klip 12 trekanter ud. Se tegning 1.

Læg trekanterne som du vil have 
dem. Se eksempel på tegning 2.

Sy trekanterne sammen to og to så 
du får seks rektangulære stykker.  
Sy derefter stykkerne sammen så  
du får et stykke som måler ca. 
55x119 cm. Pres sømmene.

Klip et stykke ubleget bomulds-
lærred ud i samme mål til foret. Klip 
også et stykke mellemlæg ud, som 
er 2 cm mindre i bredden og  
1 cm mindre i højden.

Klip to cirkler ud i ubleget bomulds-
lærred og en i mellemlæg til bun-
den. Se målene på tegning 3.

Stryg mellemlægget fast på bag- 
siden af yderstoffet. Læg det kant  
til kant foroven. Stryg også mel-
lemlæg på det yderste bundstykke. 
Se tegning 4. Indstil strygejernet 
på bomuld og stryg med roterende 
bevægelser til du mærker at mel-
lemlægget sidder fast.

Fold yderstoffet sammen ret mod  
ret og sy det sammen langs kortsi- 
derne. Gør det samme med foerstof-
fet. Se tegning 5. Pres sømmene.

Sæt bunden fast med knappenåle 
ret mod ret som vist på tegning 6. 
Klip små hak langs kanten, så bliver 
det lettere at sy. Gør det samme 
med foret.

Vend retsiden ud på yderdelen og 
stop foret ned så delene ligger  
vrang mod vrang. 

Sæt skråbånd fast langs kanten 
som vist på tegning 7. Fold båndets 
ender ind og sy langs hele kanten.

Hanke: 
Klip 2 stykker læderrem på hver  
40 cm af og 4 stykker på hver 5 cm. 
Markér hvor du vil have hankene. 
Lav huller gennem alle stoflagene 
og gennem hankene ved hjælp af 
værktøjet i pakningen. Sæt de små 
læderstykker fast som forstærkning 
og sæt hankene fast med nitter.

Til mønsterdelene

Du skal bruge: 
Totalt 3 stykker stof  á  
50x70 cm. Du skal bruge 
flere, hvis du vil have  
variation i mønstrene.

Vi har brugt:  
New dot green, 305266, 
Seedpod green, 305256, 
Cherryflower green, 305223, 
ensfarvet, grønt stof, 304089 
og lys abrikos, 304795
Ubleget bomuldslærred, 
025040, ca. 120 cm
Skråbånd, offwhite, 982350, 
ca. 120 cm
Vildona mellemlæg, 025881, 
ca. 118 cm
1 læderrem, natur, 305250, 
2x100 cm
8 nitter, 982490

Du får også brug for:
Tekstilsaks, f. eks. 511006
Symaskine
Strygejern
Hammer
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