Elevark: Sådan syr du en mobilpose

Materialeliste:
• To slags stof
• Pladevat
• Symaskine med tråd og undertråd
• Knappenåle, saks

1. Vælg det stof, du vil bruge til din mobilpose. Du skal vælge to farver. En til ydersiden
og en til fór. Du skal bruge to stykker af hvert stof, altså 4 stykker i alt.
2. Tegn omridset af din telefon i midten af et stykke A4-papir.
Mål derefter 3 cm ekstra på hver side og i bunden. Mål 5 cm ekstra i toppen.

3. Klip din skabelon ud og tegn omridset over på de 4 stykker stof med stofkridt.
Klip de 4 stykker stof ud med en stofsaks.
4. De 4 stykker udklippet stof skal nu zigzagges i kanten, så de ikke trevler, når du
arbejder videre med dem. Tråd din symaskine med tråd og undertråd i den ønskede
farve. Zigzag med zigzag-afstand 2,5. Sy så tæt på kanten, du kan.
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5. Læg de 4 stykker stof sammen to og to. De skal ligge ret mod ret.
Udklip pladevat, så det passer i bredden til stoffet. Pladevattet skal være 4-5 cm
kortere end selve stoffet.
Toppen

Bunden
6. Sy hele vejen rundt med lige sting. Du skal IKKE sy posen sammen i bunden.

Sy hele vejen
rundt, men
ikke i bunden!

7. Når du har syet, ”vendes” begge sider gennem bunden, så pladevattet sidder mellem
de to stykker stof.
8. Vend indersiden (foret) op mod dig selv og fold toppen ca. 2 cm ned, så forsiden
vendes ned over indersiden. Brug et par knappenåle til at holde fast.
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9. Når begge toppe er foldet, sys der med lige sting, så der dannes en løbegang, du
senere kan sætte snor igennem.

Sy her

10.Når løbegangen er syet, lægges de to sidder sammen ret mod ret. De to ”forsider”
skal altså vende ind mod hinanden. Sæt de to sider sammen med knappenåle.
Nu syr du hele vejen rundt – også i bunden – men IKKE i toppen.

Fór
Sy hele vejen
rundt, men
ikke i toppen!
Ret (forside)

11.Når du har syet, ”vender” du igen stoffet, denne gang gennem toppen, så forsiden
kommer til at være yderst.

Vend mig!
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12.Din pose er nu syet færdig, og du er klar til at sætte snor i løbegangen, så posen kan
lukkes. Du kan vælge ”bare” at føre en snor igennem, men du kan også knytte eller
flette en snor, der skal gennem løbegangen.

13.Tillykke med din nye mobilpose!

Kan også bruges som ”mussepose” J
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