Sömnadsbeskrivning ryggsäck (”Lekfull”)

@merete_syr

Licens
Du får ej kopiera mönstret och dela med andra.
Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga
produkter gjorda av detta mönster.
www.meretesyr.se

1. Klipp ut ryggsäckens två delar (båda mot vikt kant).

2. Stryk på vliseline.

3. Rita in markeringarna på avigsidan på den mindre biten.

4. Sy ihop veckan enligt markeringarna.

5. Vik ”flärparna” åt sidan enligt bilden och fäst med limpenna.

6. Vik dubbel med rätsidan ut.

7. Så här skall det se ut längst ner: ”Flärparna” vikta åt olika
håll.

5. Fäst knapp (eller kardborreband) enligt bild.

6. Vik den större biten dubbel med avigsidan ut. Nåla ihop den
rundade delen och sy med förstärkt raksöm. Observera att

8. Vik den större biten dubbel med avigsidan ut. Nåla ihop den
rundade delen och sy med förstärkt raksöm. Observera att
man skall sy in från kanten enligt bild.

9. Klipp ca 3mm från kanten och klipp ett litet jack i hörnen.

10. Närbild på jacket i hörnet.

11. Vräng och pressa. Se till att få ut ”kanterna”.

13. Fäst ihop sidorna (aviga mot aviga) med limpenna.

14. Fäst ihop den lilla delen med den stora enligt bild. (Om du
har ett tyg med riktning, testa att vika ner locket för att kolla
att det inte blir upp och ner.) Sy med förstärkt raksöm enligt
rödmarkering på bilden.

13. Fäst ihop sidorna med limpenna.

14. Vik upp nedre tygfliken (ytterfickan) och fäst sidorna med
limpenna.

15. Nu skall kantbandet sys på. Börja med att sy (minst) 6cm
enbart kantband. Fortsätt sedan sy kantbandet på
ryggsäckens ena sida. Fortsätt sy (minst) 36cm enbart
kantband och sedan ryggsäckens andra kant. Avsluta med
att sy (minst) 6cm enbart kantband.

16. Vik in de nedre kantbandsändarna så att det blir en liten
ögla på varje sida. Sy fast med förstärkt raksöm.

17. Klipp av så att de övre (långa) kantbandsändarna blir 18cm.
Vik in de övre kantbandsändarna och sy fast dem på mitten
av ryggsäcken enligt bild. Klipp rent kantbandsändarna. Fäst
andra delen av knappen (eller kardborrebandet) på
ryggsäckens lock.

18. Färdigt!

