
Storlek 47*37*20 cm

Ett stqbilt plostnöt - mesh - täcks med tyger på sidon, runt hondtagen & över konten,

i botten är det mesh.
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Moteriol till blåo väskan på bild med solrostvg som huvudtyg & melerod blå som occent:

55 cm mesh som or 92 cm bred.

15 cm huvudtyg

40 cm accenttyg

Motchonde tråd i polyester

Sox, nälor, vonlig pressorfot, 80 eller 90-nål i symoskinen röcker.

Klipp ov 5 cm ov meshen pä langden så du hqr 50 cm +5 cm, Dela

sedon 5 cm-remson i två 2l cm remsor - desso blir två hondtog ov dubbel mesh.
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Morkero mitten på storo meshbiten med nål, fol; en meshtråd tvärs botten och morkero

med fler nålor, se bild 2. Klipp ur en bit på vor sido som är 9 cm upp & 9 cm ner och 10 cm

in, se bild 2. Följ även nu en meshtråd tvars så vöskons botten blir rak.

1kör 2 st.2l"-remsor, 3 st. l!"-remsor ov accenttyget.

Stryk de tre Lt"-remsorno som snedslå, dvs fyrdubbelt, först dubbelvikt och sedqn vik
in mot mitten på bådo sidor. Lögg de två smola meshremsorno på vorondra och sy fost två
ov "snedslå-remsorno" pä vor sida. Renskör remsornos ändor (klipp bort stodkonten), delo

i två co 45-47 cm hondtog. Se foton ncista sido.





Nu över till vciskon. 5y på de två Zt"-remsorna på vor sido ov huvudtyget, stryk mot

remsorno. Dogs ott sy på tyget pä meshen, se bild 3. Sylinje är cq den 5:e nöttråden
beroende på dln pressorfot, dä blir det cs 1cm tygfritt nör \get sedon viks upp. Lögg

den ihopsyddo remson med ovigsidon upp över meshens botten, följ tyget efter den 9:e

tråden pä meshen och sy fost tygef, fol.ler du helo tiden sammo 9:e tråd så kommer du ut
på somma höjd i ondro önden, renskär tyget i bådo ändor och gör sammo på ondro holvon

ov meshen.

Vik nu upp och fingerpresso, sy en stickning på occenttyge't nederst, stryk sedon ner cat
cm ov översto occenttyget och sy fost det direkt på meshen, följ en tråd så det blir rokt,
gör scmmo på ondro sidon ov vdskon. Sy stickningar över accent\get mot huvudtyget, så

det blir fyro stickningor per sido.



Lögg nu väskons rcitsidor mot vorondro och sy ihop sidosömmorno med co 1 cm sömsmån,

börja nedifrån, storto och sluta med någro bokåtstygn. 5y fost den tredje snedslä-remson

over sömsmånen. Brq att få två sömmor i sidorno så nötef håller. Vik ut bottensömmen

och sy, helst inte i tyg uton boro i mesh. 5y även här på snedslå-remso, ni kon behövo

skorvo remsor, blev kvor frän hondtogen.

Vik nu väskon rött - todo - stor och stodig vöskol Nu ör det boro kvor ott töcko överkonten

med tyg och sy fast hondtogen.



Ni kon behovo klippo överkontens mesh jämn. Nu vill vi täcko över stodkonten på meshen,

den är lite oliko bred på oliko färger så möt din, in- och utsido ska töckos plus 2 cm

vikkonter, tex om stodkonten ör 5 cm skör ut en 5+5+2=12 cm remsq. Stryk dubbelt och

vik in 1 cm och stryk.

5y fost från fromsidon, börjo sy någro cm från börjon av tygel och när du kommit runt
vik in startens konter och klipp ov slutet pä tyget så ott du kon pillo in slutet under

stqrten, sy klort runt och sy öven lite över vikningen.

Mät 12 cm frän ytterkanterno och sy fost handtogen från insidon ov väskon, jag brukor

sy två vorv runt så de sitter!

Detto ör en enkel forkloring på hur man kan göra, sedon ör det enkelt qtt hitta på onnot,

tex onvöndo nylonremmor som hondtog. Om huvudtyget tex ör ett bårdtyg styr det
höjden, mon kon onvöndo boro ett tyg, sy fost f ickor pä insidon av tex nötbiten mon klipper

bort (sy fast innan ni klör väskon).

Lycko till!

Annas Boli Botik, www.onnosbotik.com
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