3. LOMME
1.

Tips!
Plastlommen på fremsiden kan du bruke slik du
måtte ønske. Legg inn bilder, hilsner, penger,
blomster, kart m.m. Matpakkeposen kan også fint
lages uten plastlomme.
Velg et stoff som tåler rengjøring, gjerne akrylduk
til utside av matpakkeposen. For å unngå krymping
ved rengjøring senere kan stoffet skylles opp i vann
først.
Til innside og lomme kan alle ulike voksduker
brukes. På bildene bruker vi en gjennomsiktig
voksduk. Dette fungerer fint også som et vindu på
forsiden.

2.

Mønsteret kan forstørres eller forminskes etter
ønsket størrelse på matpakke.

1. Markering for borrelås, myk side.
2. Markering for lommeklaff.

3.

3. Markering for lomme.
4. Markering for borrelås, hard side.

Dette trenger du for å komme igang:
Akrylduk med ønsket mønster til utsiden
Gjennomsiktig voksduk til innside og lomme
Tråd
Borrelås
Symaskin
Utskrift mønster
Saks
Knappenåler

Sømbeskrivelse:
1. Skriv ut mønsteret, og klipp det ut.
2. Legg matpakkemønsteret på en akrylduk, legg til 1 cm
sømkant rundt hele mønsteret. Klipp ut. Gjør det samme på
voksduk.
3. Du har nå to like tøystykker, en i akryl og en i voks. På
akrylduken markerer du hvor lomme, lommeklaff og borrelås
skal sitte med knappenåler.
4. Klipp ut mønster til lomme og lommeklaff, her skal det
ikke legges til 1 cm. Legg mønsteret på gjennomsiktig
plastduk og klipp ut.
5. Sy på lomme og lommeklaff på forsiden av akrylduken.
6. Brett inn 1 cm sømkant på akrylduken (fra rett til vrang) i
en av de korte endene der det ikke er markering for borrelås,
fest med nåler og sy en søm.
7. Legg det blanke voksdukstykket på innsiden av det fargede
tekstilet. Brett inn 1 cm sømkant, og fest sammen med nåler.
8. Sy så en søm rundt hele bretten, bortsett fra i den ene
enden der du allerede har sydd inn en søm på akrylstoffet,
her klipper du bare vekk voksduken som stikker for mye ut.
9. Sy på borrelås.

2. KLAFF

4.

MATPAKKE

