
Juli-väskan 
 
Du behöver: 
Yttertyg, fodertyg, 12 cm dragkedja, axelrem, nitar att fästa axelremmen och tryckknapp. 
Om du använder tunna tyger är mellanlägg en bra också.  
 
Klipp/skär ut:  
Alla selar utom fickan i både yttertyg och 
fodertyg. Fickan skär du ut en av i det tyg du 
vill. Dessutom en innerficka som ska vara minst 
XX cm bred och YY hög. Ju högre desto 
djupare ficka.  
 
 
 
 
 
Sy ytterficka 
Vik in kanterna ca 1 cm. Sy ner ovankanten. Placera fickan på väskans framsida och sy fast 
den. 

    
 
Innerficka 
Vik ficktyget med kortsida mot kortsida. Avigsida ut. Använd fickmallen och lägg vikkanten 
längs linjen ovanför hålet. Rita det rektangulära hålet på tyget. Vik ut ficktyget och placera 
det på fodrets bakstycke där du vill ha fickan. Sy längs rektangeln du ritat. Klipp upp 
rektangeln, se till att klippa ända ut i hörnen. Vänd ficktyget genom hålet och pressa med 
strykjärn så att ficktyget inte syns. Placera en dragkedja i hålet och sy fast. Vik den övre delen 
av ficktyget ner över den fastsydda delen och sy ihop sidorna. Lämna botten öppen. Genom 
den vänder vi hela väskan i slutet. 

     
 

    
 



Stängningsflik och axelremshållare 
Du kommer att behöva 1 stängningsflik bestående av två delar och 2 axelremshållare 
bestående av 4 delar. 
Lägg två av delarna med rätsida mot rätsida. Sy runt hela, men lämna övre kanten öppen. 
Vänd ut och in och pressa. Vik in den övre kanten på axelremshållarna och stoppa i 
axelremmarna. Sy fast axelremmen och sy en kantstickning runt hela. Stängningsfliken syr du 
bara kantstickning och lämnar ovansidan orörd. 

    
 
Väskan 
Sy ihop fram-, bak- och sidostycken, lämna en knapp cm osydd längs ner. Sy fast botten med 
en sida i taget. Lämna lite osytt inför varje hörn. Sy ytterväska och foderväska var för sig. Se 
till att dragkedjan i innerfickan är öppen. Nåla fast stängningsfliken på ytterväskans baksida 
med räta mot räta. Nåla sedan ihop ytterväska och foderväska. Sy ihop dem. Vänd allt rätt 
genom hålet i innerfickan. Pressa med strykjärn. Gör om du önskar en kanstickning längs 
ovansidan.  
 

   
 

    
 
Sista monteringen 
Markera ut var du vill ha stängningsknappen och sätt fast den enligt instruktionerna för den 
typ av tryckknapp du vill använda. Markera ut var du vill fästa axelremmarna och nita fast 
dem i väskans sida. 

 
Juli-väskan är ett samarbete mellan www.clurigt.se och 
Syrummet. Mönstret säljs i form av plextglasmallar. Du får 
använda mönstret för att göra väskor för försäljning i liten 
hantverksmässig skala. Enkla instruktionsfilmer hittar du på 
www.clurigt.se 


