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VEILEDNING

Strandveske/-madrass
Slik gjør du:
Stopper til glidelås: 
Mål glidelåsens hele bredde. Klipp 
ut en stoffbit i samme bredde som 
glidelåsen (legg til 1 cm sømmonn) 
x 5 cm.
Brett lappen dobbel, rette mot rette 
og sy sammen, 0,5 cm fran kanten. 
Vreng, brett inn kanten ca. 0,5 cm 
og træ den på glidelåsens ende.  
Sy en søm et par mm fra den  
øverste kanten og rett over 
glidelåsen. 
Gjør på samme måte med den 
andre glidelåsen. Nå har du fått en 
stopper i enden på glidelåsen.

Madrassfutteral: Klipp ut to biter 
stoff, 62 x 150 cm (dette er inkl. 1 cm 
sømmonn.)
Legg stoffet rette mot rette og nål 
sammen.
Mål ut og marker midten på  
madrasstoffets lengde.
Åpne glidelåsen helt og nål den 
fast mellom stofflagene som der-
etter danner bak- og framside på 
madrassen. Plasser stopperen på 
glidelåsen ved merket som du har 
målt ut på midten og la stopperen 

henge ut et lite stykke slik at du 
kan holde i denne når du skal lukke 
vesken.
Brett inn de øverste endene på 
glidelåsen noen cm slik at det blir 
en stopper også her.
Gjør på samme måte på motsatt 
langside.
Sy rundt kanten men la den ene 
kortsiden stå åpen. Vær forsiktig så 
du ikke syr for tett inntil glidelåsens 
”tenner”, da kan det bli vanskelig å 
åpne og lukke den.
Vreng vesken og kontroller at det 
går greit å lukke glidelåsene.

Fyll og avslutt: Klipp en bit quilt-
foam i 60 x 148 (denne skal ikke ha 
sømmonn)
Træ vesken over quiltfoamen og 
pass på at den ligger flatt. Brett inn 
sømmonnet på den åpne kortsiden 
og sy en stikning 0,5 cm fra kanten.
Sy en søm midt på madrassen og 
ved glidelåsens kant øverst, gjen-
nom begge stofflag og quiltfoam. 
Dette for å gjøre det lettere å brette 
inn den delen av madrassen som er 
inne i vesken når den er lukket.

Håndtak: Mål og klipp ut to stoff-
remser 9 x 142 cm. Brett rette mot 
rette på langs og sy med 1 cm søm-
monn. La endene være åpne.
Vreng og press. Brett inn endenes 
sømmonn. Nål fast håndtakene på 
vesken og sy dem fast på hver side, 
gjennom stoff og quiltfoam. (brett 
ut den øverste madrassdelen slik 
at du ikke syr gjennom dette laget 
også). La ca. 80 cm av stoffremsen 
bli bærehåndtak, dette gjør at den 
lett kan bæres over skulderen. Når 
du har sydd fast håndtakene på 
vesken, brett bærehåndtaket på 
langs og sy en stikning noen mm inn 
fra kanten.
Lukk glidelåsene og brett de  
øverste delene inn i vesken. Ferdig!

Du behøver:
Stoff
Quiltfoam
Glidelås 2 stk – ca. 50 cm
Sytråd
Symaskin


