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Liten Shoppingkasse med invikt boen
Storlek ca 40 (höjd utan handtag) x 42 cm, Bo$en ca 10 cm

Tygåtgång: Räknat på ca 105 cm tyg, 0,75 cm sömsmån om inget annat anges. Krympmån är EJ 0llagd.
Tyg:
Resår ca 1 cm bre$:

55 cm på hela tygets bredd
18 - 22 cm beroende på tygets tjocklek

Tänk på!!
Välj tyg utan mönsterriktning.
Du kan välja a$ avsluta/sy ihop sidsömmarna med overlockmaskin, raksöm+ sicksack eller med Vändsöm/
dubbelsöm.
Instruk0onerna är för Vändsöm.
Använd tvä$ade tyger ifall du ska vara ute i regn:)
105 cm
100 cm

Handtag x 2
45 cm

Sömnad:
Vik tyget dubbelt med rätsidan utåt längs viklinjen (se skissen) så det är 45 x 50
cm.
Sy ihop sidsömmarna, använd ca 0,5 cm sömsmån.

Vikning

Vräng 0ll avigsidan och pressa sömsmånerna åt e$ håll.
Använd gärna en kantpress, se bild

Kantpress

1

55 cm

vikning

Tillskärning: Skär enl. skissen;
Skär en remsa á 10 x 105 cm som delas 0ll 2 bitar á 10 x 45 cm
för handtagen.
Skär 0ll 100 cm på tygstycket enl. skissen.

Ca 10 cm
45 cm
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Pressa kassen pla$ på avigsidan.
Vik upp det dubbla tyget 5 cm från bo$en enl. bild och nåla sidorna
Sy en söm ca 0,75 cm bred på båda sidor så a$ de 0digare sömmarna
på framsidan helt döljs.

Vräng kassen 0ll rätsidan och pressa sidorna och bo$en.
Bo$en ska se ut som på bilden och gå ”inåt” i kassen

Sy handtagen;
Vik remsorna på mi$en i längsriktningen med rätsidan ut och pressa.

Vik ut remsorna och vik in de råa kanterna mot mi$vecket.
Vik remsan dubbelt (fyrdubbelt) och pressa.
Handtagen bör vara ca 2.5 x 45 cm nu.

Sy en s0ckning i vardera långsidan.

Vik ner överkanten på kassen 4 cm mot avigsidan och pressa.
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Vik en den råa kanten ca 1 cm och nåla.

Placera y$erkanten av handtagen 1/3 in från vardera sidan, s0ck in ändarna inu0 fållen på kassen, ända in 0ll vikningen i överkanten, ca 3
cm. Se bild.
1/3
Vik resåren dubbel och s0ck in dess ändar 0ll vikningen av fållen i
mi$en mellan handtaget på en sida.
Sy en söm i fållkanten.

Vik upp handtagen och resåren utanför kassen, nåla och sy en söm i
överkanten på kassen för a$ förstärka handtagen och resåren.

KLART!!

Nu återstår bara a$ vika ihop kassen.

Vik in långsidorna mot mi$en ca 1/3 (blir så bre$ som handtagen si$er
ungefär).
Vik upp från bo$en 0ll i nederkant på fållen, vik ner handtagen mot
bo$en.
Rulla upp från nederkanten hela vägen och vräng över resåren över
rullen.
Klar a$ stoppa i handväskan, ﬁckan etc för a$ användas när man oförhappandes köper sig något trevligt!
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