
Pose med anoraksnor
Tekst og fotos: Patchwork Stalden

Materialer
•  Fem forskellige stoffer 6,5 x 55 cm
•  Stof til posens for 20 x 50 cm
•  Mellemfor H630 20 x 50 cm
•  Stof til to løbegange 6,5 x 19 cm
•  Anoraksnor ca. 2 x 1 m

Syvejledning
•  Skær otte firkanter 6,5 x 6,5 cm af 

fem forskellige stoffer, i alt 40 fir-
kanter.

•  Sy firkanterne samme i strimler af 
fem firkanter, fire strimler i alt - se 
billede 1.

•  Sy strimlerne sammen, sørg for at søm-
rummet ligger lige over for hinanden. 

•  Sy et stykke magen til. Så har du 
både forside og bagside til din pose.

•  Sy forside og bagside sammen på den 
korte side. Stryg stykket – se billede 2.

•  Skær mellemfor 20 x 50 cm og stryg 
på posestykkes bagside.

•  Skær stof til for 20 x 50 cm. Læg 
retten af forsiden mod foret og sy 
sammen på den korte side i begge 
ender - se pilene på billede 3.

•  Fold stykket ud, så sømmene kom-
mer til at ligge over for hinanden - 
se pilene på billede 4.

•  Sy nu hele vejen rundt om posen. Lad 
dog ca. 5 cm stå åben på posens for, 
så du kan vende posen igennem.

•  Vend nu posen ud til retsiden. Sy 
vendeåbning sammen. Put foret ned 
i posen. Sy en pyntestikning i top-
pen af posen ca. 2-3 mm fra øver-
stes kant - se billede 5.

Løbegang
•  Skær to stk. stof  i målene 6,5 x 19 

cm. Fold ca. 1 cm ind i begge ender 
og sy pyntestikning ca. 3 mm fra 
kanten - se billede 6. 

•  Fold stykket på midten på den lange 
side og stryg kanterne ind til midten 
- se billede 7.

•  Sæt den første løbegang på posens 
ene side, ca. 3 cm fra posens top - 
se billede 8.

•  Sy en stikning på top og bund på 
løbegangen ca. 3 mm fra kanten - 
se billede 9.

•  Det samme gøres med den anden 
løbegang.

•  Træk snorene igennem fra hver side. 
Bind ender sammen til en knude.
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Patch for børn og unge


