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Tekst og fotos: Ulla Brønnum
Hvis du har nogle gamle blonder og
et par stofrester, kan der fint blive
til en lille kosmetikpung ud af det.

Det skal du bruge.

1. S
 tryg volumenvliesen på yderstoffet. Læg evt. bagepapir over, så der
ikke kommer lim på strygejernet –
se foto 1.
2. T
 egn to streger på langs af yderstoffet 5 cm fra hver yderkant – se
foto 2.
3. H
 æft blonden fast langs blyantsstregerne og sy den fast – se foto
3.
4. F
 ind et glas eller lignende i køkkenet. Sæt det ved hjørnerne i den
ene ende af stofstykket og tegn et
rundt hjørne med en blyant – se
foto 4.
5. Hæft foret på bagsiden og klip de
to hjørner runde – se foto 5 og 6.

Materialer
• Yderstof
32 x 15 cm
• For
32 x 15 cm
• Volumenvlies 32 x 15 cm
• Skråbånd
ca. 75 cm
• Evt. en restblonde eller pyntebånd
fx 65 cm
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9. Å
 bn skråbåndet og hæft det på
bagsiden af kosmetikpungen.
Bemærk, at det skal stikke ca.1 cm
ud i enderne. Sy det fast. Se foto
10 og foto 11.
10. Buk enden af skråbåndet ind,
inden du folder skråbåndet om på
retsiden og hæfter det fast med
nåle eller bedre - små clips – se
foto 12 og foto 13.
11. S
 y skråbåndet fast fra forsiden –
se foto 14.
12. M
 onter en trykknap på kosmetikpungen efter brugsvejledningen
på din æske med trykknapper.
Fiks og færdig!

6. Å
 bn skråbåndet og hæft det på
den korte lige side af stofstykket.
Sy det fast på maskine – se foto 7 .
7. B
 uk skråbåndet frem på forsiden
og sy det lige i kanten – se foto 8.
8. B
 uk den lige ende at stofstykket ca
11 cm op og hæft med nåle – se
foto 9.

OBS: Udskriv alle billederne til
syvejledningen fra
www.patchwork.dk
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