
Monteringsinstruktion
Börja med att sy ner överkanten på väskan. Vill du fodra
väskan med tyg fäster du bara nedvikningen med två/tre
stygn i ytterkanten för att sedan kunna fästa fodret innanför
nedvikningen. Du kan använda lädret som mönster när du 
klipper till fodret. 
 

SSy fast ena sidan av sidostycket. Börja från botten och sy
uppåt. Sy falsk skomakarsöm, upp i ett hål och ner i nästa,
ELLER kasta runt kanten (stick nålen rakt igenom två hål,
dra igenom tråden, stick sedan nålen från samma sida som
tidigare och dra igenom. Båda typerna av söm syr du fram
och tillbaka, så att det bildas en rak stygnrad eller kryss.
 
Sy båda sidosömarna och vik sedan till bottnen enligt
bilden överst. Sy från det ena hörnet till det andra så att
det bildas en botten. 
Håll lite koll på sömhålen så att sömmen inte drar snett.
Vänd och sy tillbaka så det blir bildas en tät raksöm eller
kryss, beroende på den söm du valt.
DDe nedre bilden til vänster visar sömmen från avigan
och den högra visar hur det ser ut när väskan vänts rätt. 

Vill du fodra väskan är det dags att sy och fästa fodret. 
Du kan sy ett foder med väskans delar som mall. Välj att 
sy ett foder på samma sätt som väskan eller sy fodret
av en ihopsydd rektangel med insydd botten.
Fäst fodret i överkant under nerviknigen.
Du kan välja att fodra endast väskan eller även axelbandet.

SSyr du en BrA4 med axelband syr du ihop de förlängda
sidostyckena så att en axelrem bildas.
Syr du en BrA4 med bärhandtag hittar du en beskrivning här
http://www.clurigt.se/produkt/handtaget-materialsats-laderhandtag/

LYCKA TILL!
Ta gärna en bild av din väska och
tagga med #allakansyiläder 

Har du frågor? Ring 073-940 9706 eller maila info@salalaser.se.
Besök gärna Sala laser på Facebook och Instagram för tips och inspiration till nya projekt!


