
Montering Komplement rak
Materialsatsen består av ett fram- och bakstycke,
2 infodringar, ett magnetlås, en ärp, nål och tråd. 

Sy fast magnetlåset på infodringarna. Gör en trippelknut
på tråden ochsätt knuten mellan lås och läder. Sy tre varv
på de fyra fästställena med runda hål. Fäst tråden genom
att gå in några gånger under de först sydda stygnen.

SSy fast infodringarna i överkant på fram- och bakstycket.
Lägg delarna med mockasidan mot varandra. Sy förstygn,
upp i ett hål och ner i nästa. Sy åt ena hållet, vänd och sy
tillbaka så att det bildas en tät stygnrad. Infodringen är
några millimeter kortare än fram- och bakstycket för att
undvika en tjock sidosöm. Tänk därför på att centrera
infodringen istället för att utgå från ena kanten. 

SSyr du en fodrad väska fäster du in fodrets överkant mellan
infodring och fram/bakstycke. Ett enkelt foder syr du
genom att vika en rektangel på mitten och sy sidosömmar.
Anpassa mått efter yttertyget. Syr du en väska utan foder
fäster du in yttertyget. 
TIPS! För att slippa hålla reda på 3 lager (fram/baksida+foder+infodring)
syr du först åt ena hållet med endast foder och fram/bakstycke. Då sitter de
laglagren ihop. Ta sedan med infodringen på vägen tillbaka. Insidans söm blir
då inte tät. Vill du ha en tät söm, sy först  “tomma” stygn på infodringen.

Fäst genom att sticka ut nålen mellan lagren och sy
slalom i dina egna stygn 4-5 gånger. 
Tänk efter om du vill ha något insytt i kanten.
En hake hjälper dig hålla reda på nycklarna!

Fäst yttertyget i underkant på fram/bakstycket. Sy förstygn
eller eller välj något annat dekorativt sömsätt. Det går bra att sy
in pärlor eller band i sömmen. Syr du utan foder gör du en
stickning genom fram- och baksidans nederdel och tyget.
Du kan sy sidosömmar till foder och väska före eller efter
montering. En smaksak! Syr du på maskin före montering
kan det vara en idé att lämna sista biten i överkant osydd.
Det ger utrymme för en njustering till bredden på lädret
 



Sy sedan cirklarna runt magnetlåsen. De hjälper till att
hålla ihop fram/bakstycke med infodring när man drar
i magneterna för att öppna väskan. 

Stick in nålen mellan foder och infodring för att gömma
knuten. Du kan välja att sy fast “ärpen” som följer 
med på framsidan. Den en kul detalj samtidigt som är
bra att dra i när du öppnar bra att dra i när du öppnar väskan. Det går också bra 
att göra en ärp av tyget i väskans nederdel eller använda
ett snyggt band!

Till axelrem kan du använda ett bomullsband som du syr
fast på ett lite bredare och stadigare ripsband. Du kan äta
eller väva något. Du kan montera en kedja, använda ett 
gamalt axelband eller beställa en hel eller delbar axelrem i
läder från oss.läder från oss. Våra remmar har en hake i båda ändar som
avslut så de går lätt att ytta mellan olika väskor.

 
 

 

Om du använder Instagram får du gärna tagga bilder från
sömnad och färdig väska med #allakansyiläder.
På så sätt bidrar du med inspiration och kreativitet till andra!
Har du frågor? Ring 073-940 9706 eller maila cia@clurigt.se

 

Lycka till med sömnad och montering!
Hoppas det blir en trevlig stund med nål och tråd 
och att du får stor nytta och glädje av din nya väska. 

Besök gärna Clurigt på Facebook och Instagram för tips och inspiration till nya projekt!


