
     Påsväska/ryggsäck i kraftigt tyg 

1. Klipp 1st väskdel 84x32cm (inkl. sm)                                                                        

2st remmar 6,5x84cm (inkl. sm) 

1st ficka enligt mönster (lägg till sm) 

2st ficklock enligt mönster (lägg till sm) 

 

2. Sick sacka väskdelen och fickan. 

 

3. Vik fickan på mitten med avigsidan ut, pressa.                          6cm 

Sy raksöm på den vikta kanten 1,5cm in som bilden visar. 

Backfäst och pressa isär vecket.                                                4,5cm 

 

4. Vik ner 1,5cm på fickans överkant, pressa och sy stickning  

gärna dubbel. Sy fast den ena kardborrdelen eller knappen. 

(se bilden längs ner) 

 

5. Vik in 1cm på fickans sidor och i underkanten, pressa. 

Sy fast fickan på väskdelen 19cm från övre kanten 

Med dubbel stickning. 

 

6. Lägg ficklocksdelarna räta mot räta. Sy med raksöm 1cm in 

 På kortsidorna och spetsen. Lämna den långa kanten osydd. 

Klipp ner sömnsmånen lite, snett i hörnen. 

 

7. Vänd ut rätsidan peta försiktigt ut hörnen. Pressa sy 

Dubbel stickning på kortsidorna och i spetsen. Inte på den                                           

långa sidan. Sy fast den andra kardborrdelen eller sy knapphål. 

 

8. Lägg ficklocket på väskdelen ovanför fickan med spetsen 

Uppåt. 6cm från kanten. Sy fast med raksöm på den raka delen 

1cm från kanten. Vik ner ficklocket kolla att kardborrbanden 

Stämmer mot varann. Sy en dubbel stickning i överkanten. 

 



9. Vik väskdelen dubbel med avigsidan ut. 

Sy ihop sidorna med raksöm och 1cm sömsmån. 

Lämna 7cm av sidsömmen osydd upptill. 

 

10. Vik remmen så kanterna möts på mitten, pressa. 

Vik remmen 1 gång till så det blir 4 lager. 

Sy stickning på båda kanterna. 

 

11. Lägg väskan framför dig med avigsidan ut. 

Lägg ena remmen uppe i kanten så att ena kortsidan 

hamnar i sidsömmen till vänster där du inte sytt, 1cm 

ner från övre kanten. Sy ihop sidsömmen 4 cm upptill,  

samtidigt som du också syr fast remmen. Backa och  

sy fram och tillbaka så remmen så säkert sitter fast. 

3cm skall vara osytt. Vänd väskan och gör likadant 

Med andra remmen i andra sidan. 

 

12. Vik ner 4cm av överkanten, pressa. 

Lägg remmarna i kanalen en i varje sida. 

Remmen skall komma ut i motsatt sidas om den är 

fastsydd. Sy nu kanalen runt om. Remmarna skall ligga 

Inuti var försiktig så du inte syr i dem. 

 

13. Vänd ut avigan. Vik hörn i botten så trekanter 

Bildas. Stoppa in ändarna på remmen i trekanten från  

Rätsidan. Sy av hörnen från avigan sy fram och tillbaka 

Flera gånger.  KLAR!!  Lycka till!     Bibbi 
 

 

 

 

 



 


