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INSTRUKTION

Indkøbstaske med læder-
hanket
Sådan gør du:
Stoffets mål er inkl. 1 cm 
sømmerum.

Husk at vaske stoffet inden 
du begynder.

Sy med zig-zag-sting over 
stoffets kanter. Fold stykket, 
sammen ret mod ret, og sy 
sammen langs langsiderne. 
Pres sømmerummene. 

Fold den øverste kant 5 cm 
ned og sy en søm ca. 4 cm fra 
kanten.

Mal med tekstilfarve:
Beskyt underlaget og dit tøj 
når du maler.

Vend taskens retside ud og 
sæt maskeringstape på der 
hvor du vil afgrænse det lyse 
stykke. Sørg for at tapen på 
for- og bagside mødes ved 
kanterne.

Hæld farve op på paletten 
og rul et tyndt lag på taskens 
ene side. Lad farven tørre før 
du vender tasken og maler 
den anden side. Lad tasken 
tørre i mindst en time.

Træk så tapen af og sæt 
ny tape på der hvor du vil 

afgrænse den næste farve. 
Lad gerne den mørkere farve 
overlappe den lyse med 
nogle mm. Rul farve på igen. 
Træk tapen af og lad farven 
tørre.

Farven fikseres på vrang- 
siden i 3-5 minutter med 
et strygejern indstillet på 
bomuld.

Når taskens vrangside vender 
udad, så folder du bundens 
hjørner på tværs og syr en 
ca. 8 cm lang søm lige over 
hvert hjørne. På denne 
måde får tasken en bund. 
Klip overflødigt stof af langs 
sømmene.

Vend retsiden ud.

Klip to læderstrimler af på  
42 cm og fire på 4 cm. 

Lav to huller i enderne på de 
lange strimler med 2 cm’s 
mellemrum. Brug værktøjet, 
som følger med nitterne.

Lav også to huller i enderne 
på de korte strimler med 
samme mellemrum samt i 
tasken der hvor du vil sætte 
remmene fast.

Læg en kort læderstrimmel 
på taskens inderside og en 
lang strimmel på forsiden. 
Slå nitterne fast med en 

hammer gennem læderstrim-
mel-taske-læderstrimmel. 
Gør den anden ende fast på 
samme måde og gentag på 
taskens anden side.

Præg dit navn eller en tekst 
på læderetiketten med bog-
stavsstanserne og lim den 
fast på tasken med tekstilli-
men.

Avisholder
Du skal bruge:
1 læderstrimmel 2x100 cm 
(305250)

3 nitter Ø 9 mm som passer 
til tykkelse 4-6 mm (982490)

1 træring 60 mm (300062)

Sådan gør du:
Skær læderremmen til efter 
tegning 1 og lav huller som 
markeret.

Sæt delene sammen med nit-
ter som vist på tegning 2-4.

 

Indkøbstaske med læderhanke 
og avisholder til væggen
Det er dejligt, at have en rigtig pæn indkøbstaske og så samtidig spare på mængden 
af plastikbæreposer. Med læderdetaljer bliver den ekstra fin. Du kan også lave en 
avisholder til væggen af læderstrimler, som er både smart og pæn. 

Du skal bruge: 
1 læderstrimmel 2x100 cm (305250) 
8 nitter Ø 9 mm, som passer til tykkelse 4-6 mm 
(982490) 
1 læderetiket 4x7 cm (305252) 
Gütermann HT2 tekstillim (985500) 
42x100 cm bomuldstwill, natur (304697) 
Palett tekstilfarve, guld (241133) 
Palett tekstilfarve, pastelgrøn (251155) 
Skumgummiroller (920941) 
Maskeringstape (667859) 

Værktøj: 
Hammer (700053) 
Saks eller hobbykniv (f. eks. 512811) 
Palet (f. eks. 244939) 
Sæt med bogstavsstanser A-Z (700050)

Se tegning!
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