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VEILEDNING

Mobiletui

Slik gjør du:
Mål din telefon og legg til ca. 2 cm i sømmonn.

Skjær ut en framside etter dette målet.
Skjær ut en bakside men legg til ca. 8 cm på lengden 
– dette blir lokket.
Skjær eller klipp ut to biter på ca. 4 x 2 cm.
Legg framsiden og baksiden vrange mot vrange. Det 
kan være en fordel å lime litt forsiktig langs kanten slik 
at de ligger på plass. Brett de små bitene på midten 
og plasser dem mellom lagene øverst (dette blir en 
løkke til å feste snoren i etterpå)
Lag hull med sylen rundt i sidene og bunnen, gjennom 
alle lagene, et par mm inn fra kanten. 

Klipp ca. 1,5 m av lintråden og træ en nål i hver ende 
av denne.
Start med å sy gjennom det første hullet med en nål 
og dra tråden gjennom slik at du har like mye på  
begge sider.

Ta nå den ene nålen og sy gjennom neste hull. Ta den 
andre nålen og sy i samme hull, men fra den andre 
siden. Nå har du en nål på hver side og har sydd et 
sting. Gjenta ved å sy på samme måte hele veien 
rundt til det siste hullet. For å feste syr du tilbake ca. 
3 sting på samme måte som tidligere, men etter det 
siste stinget skal nålen dras ut mellom lagene. Knyt en 
knute og klipp av tråden.

Putt mobilen din i etuiet og sett et merke der du har 
inngang til øreproppene.
Ta ut mobilen og lag hull med en hullpipe.
Mål hvor lang snor du vil ha, træ den i løkkene og knyt 
en knute i hver ende.

Du behøver:
1 myk lærbit -305388
Vokset lintråd- 900624
2 nåler - 515313

Syl - 512405
Lim - 514011
Skinnsnor 2 mm – 711671
Hullpipe sett - 305406


