
Rymlig väska
Den här kassen rymmer det mesta. Den är vacker att
se på, den är verkligt skön att bära. Och den är lätt
att sy.

Väskan har bara en söm i botten och en i ena sidan.
Hela kassen kan stoppas i tvättmaskinen, bara man
törst plockar ur bottenplattan och drar loss handtags-
pinnarna.

1. Köp en bit kretong, linne eller bomull. 50 cm på 130
cm bredd räcker. Skaffa också lika mycket tyg till fo-
der. Pressa fast ett kraftigt mellanlägg på avigsidan av
yttertyget. Sy ihop kortsidorna. Pressa isär sömsmå-
nerna. Sy en maskinsöm på var sida om sömmen så att
sömsmånerna ligger platt. Klipp bort tyg för handtaget
på det dubbelvikta tyget (8 cm i sidorna och 15 cm i
mitten).

2.Klipp fodertyget likadant. Sy också ihop sidsömmen,
men lämna ett ca 20 cm sprund öppet så att det sedan
går att stoppa in en bottenplatta. Sy ihop bottensöm-
men på både yttertyg och foder. Pressa och bind
sömsmånerna med stickningar.

3. Vik sidornas mittlinje mot bottensömmen och sy av
hörnen med 18 cm långa sömmar. Klipp bort hörnen
och sicksacka.

4. Nåla ihop yttertyg och foder räta mot räta. Sy ihop
de fyra översta partierna.

5. Pressa isär sömsmånerna. Bind dem med stick-
ningar.

6.Nåla samman yttertyg och foder igen och sy nu ihop
vid pilarna. Vänd sedan hela kassen genom sprundet
på fodrets sidsöm så att rätsidan kommer utåt. Stoppa
in en bottenplatta av stadig papp, 18 x46 cm. Kasta
ihop sprundet för hand.

7.Jacka upp en aning vid pilen på handtaget så att det
går att vika in en sömsmån. Den syr man till med små
efterstygn för hand.

8. Sedan trär man ihandtagen, 46 cm långa rundstavar
eller bambupinnar (ca 15 mm grova). Bind tyget med
en möbelnubb i varje hörn. Sy några täta små stygn i
alla hörn (vid pilen) för slitstyrkans skull. Pressa lätt
ihop sidpartierna och gör ett par små näst alldeles
nedanför krysset så »faller» väskan rätt.


