Sömnadsbeskrivning Ryggsäck (”Tälta”)

@merete_syr

Sys av t ex tunt vävt bomullstyg. Tyget skall inte
vara stretchigt.

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. Du skall ha dessa två mönsterdelar.

2. När du klippt ut skall du ha dessa delar.

3. Klipp även till två bitar 5 mm brett resårband till
axelremmar, måtten står på mönsterdelen.

4. Nåla fast dem på påsens rätsida enligt
markeringarna på mönsterdelen.

5. Pressa fast en 2 cm cirkel av mellanlägg enligt
markering på mönstret (=förstärkning för knapp) på
avigsidan.
Skall du istället använda kardborreband syr du nu
fast den på rätsidan.

6. Vik ihop påsen räta mot räta och nåla ihop.

7. Sy ihop sidorna med raksöm. Sicksacka.

8. Lägg lockets två delar räta mot räta och sy ihop den
bagformiga delen.

9. Pressa fast en 2 cm cirkel av mellanlägg enligt
markering på mönstret (förstärkning för knapp) på
avigsidan.
Skall du istället använda kardborreband kan du
vänta med att sy fast den tills ryggsäcken är färdig.

10. Trimma ner sömsmånen tills ca 2 mm återstår.

11. Vräng och pressa.

12. Sy en raksöm ca 1 mm från kanten.

13. Klipp till 2 st 5 mm brett resårband till
extraremmarna (mått finns på mönsterdelen).

14. Dubbelvik extraremmarna och fäst dem på locket
enligt markeringarna. Obs att den sida remmarna
fästs på blir utsidan av locket.

15. Vräng påsen. Nåla fast locket på den sidan som INTE
har någon förstärkningslapp.

16. Såhär skall det se ut nu. Extraremmarna
skall vara mellan locket och påsen.

17. Vräng.

18. Sy fast locket med raksöm (enklast är att
sy med pressarfoten inuti påsen).

19. Sicksacka runt om hela.

20. Vik ner 7 mm.

21. Sy fast med raksöm ca 5 mm nedanför
kanten.

22. Vik botten på påsen. Sömmen skall vara
mitt på.

23. Sy med raksöm ca 15 mm in.

24. Sicksacka runt om hela.

25. Sätt fast en knapp.
Om du valt kardborreband syr du fast den
delen som skall vara på locket nu.
Färdigt!

