
 HANNES Patchwork sommer DHU 2012 – 6. del 

Ja så er de 6 uger gået og dette er sidst del af det gratis patchwork mønster af 
HANNES patchwork sommer DHU 2012 og i dag skal tasken monteres og gøres færdig! 

Materialer til dagens arbejde: 
2 stykker viledon på 7 x 70 cm ellers andet materiale som stiver hanken af. 
Et stykke thermolam/ volumevlies på 43 x 86 cm, hvis du vil have en mere stabil taske. 

Jeg starter med hankene, som jeg klippe "ved siden" af selve inder tasken. 
Ydersiden af tasken måler 42 x 42 cm, så derfor klipper jeg inder tasken 41 x 41 cm + 1 cm søm på 
begge sider, så det i alt er 43 x 43 cm. 
Hankende har jeg klippe 9 x 70 cm inkl sømrum og viledon som jeg bruger inde i hanke har jeg klippe 
7 x 70 cm. 

 

Jeg stryger viledon fast på stoffet ( det ene stykke stof, har jeg syet sammen for at få det langt nok) 
med 1 cm sømrum. 

Bukker sømrummet ind og lægger hanken dobbelt og staffer på begge sider af hanken på symaskine. 
Derefter lægger jeg den "imellem" taskens yder og inder side. 
Men 15 cm imellem.( fra blå til blå nål ) 

 

Og så syr jeg på maskine og derefter ser den sådan ud, når den er foldet ud. 
Hvis du vil have syet lommer i tasken er det helt sikker nemmest nu. 

 

http://www.hannesnetbutik.dk/shop/viledon-p4658/
http://www.hannesnetbutik.dk/shop/thermolam-p4671/
http://www.hannesnetbutik.dk/shop/volumevlies-uden-lim-p4859/
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Sy nu bunden og siderne sammen ( helt som de små patchwork poser) 
og lav hjørner i alle 4 hjørner ca 3 cm inde... 

 

Buk den nu ind imod bunden og hæft den fast, så det bliver en bedre bund. 

 

Vend hele tasken igennem hullet og sy det til i hånden. 

Og vupti er din taske færdig. 

 

Held og lykke med arbejdet. 

Se hele dette gratis patchwork mønster her på www.HANNESblog.dk  
http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-sommer-dhu-2012-del-hver-uge 
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