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Materialer
•  25 lapper fra cowboybukser á 8 x 

16 cm
•  84 x 40 cm stof til for
•  80 x 40 cm mellemfor, fx quilt foam 

eller termolam
•  2 stk. 80 x 4 cm mellemfor til hanke
•  2 stk. 84 x 12 cm stof fra cowboy-

bukser til hanke
•  Spraylim
•  Tråd til sammensyning af lapperne, 

fx cotton 30
•  Almindelig tråd til resten af mule-

posen

Info
På www.patchwork.dk kan du 
udskrive en billedserie, der viser de 
forskellige trin i syvejledningen.

Syvejledning
1.  Sprøjt spraylim på mellemforet og 

læg lapperne på forskudt i forhold 
til hinanden. Klap dem godt fast og 
lad det tørre ½-1 time. I mellemti-
den gøres symaskinen klar.

2.  Vælg en satinsøm, hvis du har det 
på din maskine eller brug en meget 
tæt zigzag. Jeg har brugt satinsøm 
8,0 mm bred og stinglængde 0,6 
mm. Alternativt kan en almindelig 
zigzag bruges. Indstil maskinen 
på 8,0 mm i bredden og sting-
længde så kort som muligt. Lav en 
prøve i et lille stykke stof. Det kan 
være nødvendigt at sy to gange. 
Lapperne sys nu sammen – først 
langs den korte side på alle lap-
perne undtagen dem i enderne. Du 
behøver ikke at hæfte.

3.  Bagefter sys lapperne sammen 
langs den lange side i én lang søm 
mellem hver række. Herved dækker 
du også start og slut på de korte 
sømme.

4. Skær evt. overskydende mellemfor af.

5.  Læg nu stykket ret mod ret og sæt 
nåle i.

6. Sæt en nål lige i bunden af tasken.

7.  Buk stoffet op mellem siderne, så 
’bundnålen’ er 4 cm oppe mellem 
siderne.

8.  Sæt nåle i og gør det samme med 
den anden side samt med foret – 
husk vrangsiden ud, altså ret mod 
ret.

Mulepose
9.  Nu lægger du foret oven på tasken 

og sætter det fast med nåle. Foret 
skal rage et par cm op/ud over 
tasken.

10.  Sy sammen i begge sider med 
almindelig tråd. Måske skal du 
bruge en jeansnål til disse sømme, 
da stoffet er lidt tykt.

11.  Vend retten ud og vupti - for og 
taske er syet sammen.

12.  Buk nu forets kant to gange ned 
over kanten på tasken og sy den 
på. Hankene kan selvfølgelig sys 
i den længde, du synes, men jeg 
har syet dem med en længde, så 
tasken kan bæres på skulderen.

13.  Til hankene lægger du mellemforet 
tæt på kanten af cowboystoffet, 
bukker om og syr langs kanten. 
Brug en tråd, der matcher med 
cowboystoffet.

14.  Derefter bukker du den anden 
side først 1 cm og så helt over til 
den anden kant.

15.  Sy langs kanten i begge sider, så 
de ser nogenlunde ens ud.

16.  Sæt hankene på med nåle og sy 
dem fast med en søm, der går i en 
firkant.

17. Voila! Tasken er færdig!
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