© Marie Hellbergh, 2017

Trådnecessär i Kristallplast
Storlek ca: 23 x 15 x 7,5 cm

Materialåtgång
Kristallplast: 20 x 50 cm
Tygremsa/band: 7 x 55 cm
Dragkedja # 3: 55 - 60 cm, delas och använd bara en del.
Kläpp # 3: 1 st
Använd en Teﬂonfot eller Övermatare på symaskinen, stygnlängd 2,5 - 3.

Sömnad
Sömsmån 1 cm om inget annat anges.
Vik plaststycket utmed kortsidan så det är ca 20 x 25 cm.
Klipp av hörnen i nederkant 4 x 4 cm vid den öppna sidan och 4 x 3 cm vid den vikta
sidan där 4 cm är höjden och 3 cm bredden.

Vik och pressa bandet dubbelt på längden men lämna 1 cm längs med där det ska
vara enkelt tyg.
1 cm

Vik och pressa det en gång 5ll så det dubbelvikta tyget når 1 cm gränsen
1 cm
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”Nåla” fast bandets enkla tyg med rätan mot plastbitens överkant med hjälp av klämmor.

Sy fast det med 1 cm sömsmån. Ly9 på plasten under sömnad, plasten vill gärna suga
sig fast på symaskinsbädden annars.
Håll undan det dubbelvikta tyget så det inte kommer med i sömmen.

Fingerpressa upp bandet mot sömsmånen och vik över bandet mot andra sidan (nu
rätsida). Tyget är dubbelvikt och den osydda kanten stoppasunder sömsmånen. Klipp
bort lite om det behövs för a= vika slä=.
Sy en s5ckning i nederkant för a= sy fast bandet.

Bandet kommer troligen inte a= ligga jämt på fram och baksidan.
Det kommer troligen a= se ut så här på baksidan.

Skär/klipp rent bandet jäms med sidorna, se strecket.
OBS! på bandet på bilden är inte de=a gjort vilket gör det svårt a= få på kläppen senare.
Limma bandets avigsida mot dragkedjans rätsida med t.ex. Sewline Glue Pen eller nåla
med klämmor.
Se 5ll a= dragkedjebandet går utanför kanten med några cen5meter.

Sy fast bandet från rätsidan med en söm så nära dragkedjan som möjligt.
Sy sedan en söm nedanför den första så a= dragkedjans nederkant sys fast, ca 6 - 7
mm ner.
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Se 5ll a= dragkedjeändarna s5cker ut lika mycket från sidsömmen, minst 1 cm.
Dra på kläppen ungefär halvvägs, det är vik5gt a= det ﬁnns en öppning a= vränga necessären i senare.
För a= se hur man kan sä=a på en kläpp gå 5ll:
h=ps://www.youtube.com/watch?v=2BLVh3ksRPk

Sy sidsömmen (ta det försik5gt över dragkedjan) och bo=ensömmen.
Man kan sy fast en hank sam5digt som man syr sidsömmen om man vill.
Klipp av dragkedjeändarna jäms med sidan.
Öppna dragkedjan helt.

Gör en markering för sidsömmen på den vikta sidan och vik ner den mot bo=ensömmen så de avklippta hörnen möts. Sy hörnsömmen.
På andra sidan viks den sydda sidsömmen ner mot bo=ensömmen och hörnsömmen
sys.
Dessa sömmar bildar bo=en. Bo=en kan göras mindre eller större genom a= klippa
andra må= i hörnen från början men det påverkar hur hög och bred necessären blir.

Vräng necessären ut och in försik5gt. Försök få ut hörnet vid dragkedjan så mycket
som möjligt.
Klar a= fyllas med valfri tråd (eller annat).

Fylld med spännande tråd!

Trådnecessären öppen!
Den blir härligt vid och lä= a= hi=a den tråd man letar e9er.

