Välkomna till del 5 – sista delen!
Nu blir det lite annorlunda – vi ska försöka oss på att sy istället för virka! Hoppas det inte är
alltför klurigt. Facebook-gruppen är fantastisk; där finns otroligt mycket kunskap och
hjälpsamhet när man kört fast. Nu kör vi – sista delen – lycka till!

- DEL 5 Foder & dragkedja
Nu är det dags att ta fram tyg och dragkedja, knappnålar, samt synål och en tråd som
matchar basfärgen i väskan. Steg 2 och 3 nedan går snabbast att sy på maskin (men går lika
bra att göra för hand); steg 4 måste du sy för hand.

1. Klipp till tyget så att det är lika brett som väskan, och dubbelt så långt som väskan är
hög, plus någon cm sömsmån på sidorna. Det behöver inte vara superexakt. Min tygbit
mäter 26 cm x 30 cm för att passa min väska som blev 24 cm x 15 cm. (På höjden behövs
ingen sömsmån eftersom vi vill att foder och dragkedja ska sluta nedanför kräftmaske-kanten
på väskan.) Om du syr på maskin, zick-zacka nu runt hela tygbiten.

2. Nåla och sy fast dragkedjan: med rätsidan upp på både tyg & dragkedja, nåla fast
dragkedjan mot ena kortsidan av tyget som på bilden:
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Nåla fast dragkedjan så att början är i linje med tygkanten och eventuellt ”överflöd” sticker
ut till höger.

Vik tygbiten dubbel med rätsidorna mot varandra och nåla fast den andra kortsidan mot
andra sidan av dragkedjan. Det är alltså tygets rätsida som sitter mot dragkedjans avigsida.
Så här:

Nu syr vi fast dragkedjan i fodertyget. Om du syr för hand, sy först med kaststygn runt kanten
på tyget och dragkedjan, sedan syr du igen med förstygn (se bild nedan: upp och ner
igenom tyglagren) längs med kastsömmen, för att de två lagren ska sitta stadigt ihop.
På maskin syr du ihop lagren med en raksöm. Här kan du behöva använda en speciell
blixtlås-fot så att du kommer åt att sy tillräckligt nära själva blixtlåset.

crochet@hookedbyanna.com

2

© Hooked by Anna 2017

SERGEL

Mysterievirkning med
Hookedbyanna.com & camillaslivsstil.se

Sy kaststygn (man ”kastar” tråden runt
kanten)

Kastsömmen från
andra sidan

Kaststygn & förstygn.
Som synes behöver
det inte vara snyggt!

Såhär syr man förstygn: upp &
ner igenom tyget eller tygen om
det är flera lager.

3. Sy ihop sidorna: sy kaststygn och förstygn längs med båda kortsidorna, eller raksöm på
maskin. Börja uppifrån där dragkedjan sitter – så nära dragkedjan du kommer åt – och sy
neråt mot botten.

Sy ihop sidorna (steg 3): börja uppe
vid dragkedjan.

4. Sy fast fodret i väskan: stoppa ner fodret med blixtlåset i väskan så att rätsidan på tyget
syns inne i väskan. Nu petar du ner eventuellt överflödigt blixtlås mellan fodret och väskan.
Blir det för bylsigt eller bökigt så klipp av en bit!
Lägg dragkedja och foder tillrätta som du vill ha det i väskan. Blixtlåset ska sitta en aning
nedanför kräftmaskorna. Nåla gärna fast innan du syr.
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Sy nu med förstygn genom dragkedjans tyg och väskan – ut och in. Här är det viktigt att
tråden har samma färg som basfärgs-garnet, eftersom förstygnen annars kommer att synas
på utsidan av väskan. (Är dragkedjan i en annan färg än basfärgsgarnet så kommer stygnen
synas lite på insidan, men det gör ju inte så mycket...)

Sy med förstygn in och ut genom dragkedjan (inte fodertyget) och
den virkade väskan, hela vägen runt väskan.

Fäst eventuella lösa trådar och…

Ta-daaa!!

Så var den klar! Din alldeles egna Sergel!

Jag tjänar inga pengar på alla timmar jag suttit och knåpat med detta mönster, men jag
skulle jättegärna vilja se väskorna ni har virkat efter mitt mönster! Dela gärna bilder på
sociala medier och tagga med #sergelmysteriet #SergelClutch eller #Sergelväskan så att jag
får se! Tusen tack! Det här har varit enormt roligt! På återseende!
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