INSTRUKTION

92550

Mobilfodral
Gör såhär:
Mät din telefon och lägg till ca 2 cm i sömsmån.
Skär ut en framsida enligt detta mått.
Skär ut en baksida men lägg till ca 8 cm på längden
– detta blir locket.
Skär eller klipp ut två bitar på ca 4 x 2 cm.
Lägg framsidan och baksidan avig mot avig. Det kan
vara bra att limma lite försiktigt i kanten så de ligger
på plats. Vik de små bitarna på mitten och placera
dem mellan lagren i överkant (detta blir en ögla att
fästa bandet i senare)
Ta hål med sylen runt om sidorna och botten,
genom alla lagren ett par mm in från kanten.

Ta nu den ena nålen och sy igenom nästa hål. Ta den
andra nålen och sy i samma hål men från andra sidan.
Nu har du åter en nål på varje sida och har sytt ett
stygn. Upprepa genom att sy på samma sätt hela
vägen runt till sista hålet. För att fästa syr du tillbaka
ca 3 stygn på samma sätt som innan, men vid sista
stygnet ska nålen föras ut mellan lagren. Knyt en knut
och klipp av tråden.
Stoppa ner din mobil i fodralet och mät ut var du har
din ingång till hörlurarna.
Ta ur mobilen och ta hål med huggpipa.
Mät ut hur långt band du vill ha, trä in i öglorna och
knyt en knut i varje ände.

Mät ut ca 1,5 m av lintråden och trä en nål i varje
ände av denna.
Starta med att sy igenom första hålet med en nål
och dra igenom tråden så du har lika mycket på
båda sidor.

Du behöver:
1 mjuk läderbit -305388
Vaxad lintråd- 900624
2 nålar - 515313

Syl - 512405
Lim - 514011
Skinnband 2 mm – 711671
Huggpipa set - 305406

