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Projekt nummer 2
Väska med broderat 
brokadtyg

I detta projekt har jag använt mig 
att dataprogrammet Premier+ för 
att skapa broderiet.

Material
Bomullstyg
Kantband
Vadd
Dekortråd 
D-ringar
Karbinhakar
Dragkedja
Magnetlås
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Steg 1 – skapa broderiet

Öppna Create-modulen, välj det sista alternativet och klicka på Nästa.

Välj Draw Window och klicka på nästa
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Välj en båge som är 20 cm bred och klicka på Slutför



  4

Se till att Pattern Fill är aktiverat, välj shape nr 1 och klicka en gång på
ikonen Shape, du har nu skapat en fylld fyrkant.



  

Dra i de blå fyrkanterna så du förstorar fyrkanten till ca 18 x 17, högerklicka i rutan och välj
önskad fyllnadsyta. Jag har valt mönster nr 46
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Välj sedan att exportera ditt broderi till önskat format.
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Steg 2 – brodera

Jag broderade på svart lakansväv 
med rivbart mellanlägg. Tänk på 
när du klipper till tyget att du har
ganska mycket tyg ovanför ditt
broderi – detta ska nämligen bli
utsidan till väskan.
Räkna med att ha ca 20 cm tillgodo
ovanför broderiet
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Steg 3 – tillklippning

Alla mått är inklusive sömsmån, du väljer själv vilken sömsmån 
du vill använda – vara bara noga med att använda samma 
genom hela projektet.

Tyg
Utsida 18 x 33 cm
Foder 18 x 33 cm
Ficka fram 18 x 30,5 cm
Ficka bak 18 x 30,5 cm samt 18 x 10 cm
Band till fastsättning av D-ring 2 st 5,5 x 5,5 cm

Vadd 18 x 33 cm (jag använde Thermolam)

Axelrem är gjord av snedremsa
Mät vilken längd du vill ha och lägg till ca 6 cm för 
fästning av karbinhake.
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Steg 4 – sömnad

Vik delarna till fickan bak på mitten och pressa. 

Sy fast dragkedjan – den ska sys fast mot den ”råa”
vikningen

Vik upp och pressa tygbitarna ifrån dragkedjan och sy
en stickning.
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Ta fyrkanterna som är  5,5 x 5,5 cm, vik dem på mitten
och pressa, öppna sedan och vik in mot mitten så att du
skapar en egen liten kantremsa. 

Sy en stickning på båda kanterna.

Trä in en D-ring och lägg åt sidan.
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Lägg ihop foder, vadd och utsida.
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Lägg bakfickan på utsidans tyg, stick in banden med
D-ringarna.

Sy en stickning längs överkanten på fickan så att banden
med D-ringarna sitter fast, sy så nära kanten du kan.
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Ta tyget för fickan fram och vik det dubbelt. Pressa och sy en
stickning längs vikningskanten.
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Lägg dit fickan på foderdelen, vik ner locket och mät ut var
du vill ha magnetlåset. Jag satt mitt magnetlås lite för högt
upp. Jag lade en bit vadd som förstärkning på insidan av fickan,
låsdelen i ficklocket gjorde jag genom foder och vaddlagret.
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Tråckla runt hela väskan, använd en smal sömsmån.

Mät omkretsen och skär till en kantremsa, jag syr fast
den i enkelt tyg så min remsa är 4,5 cm bred.

Sy fast den runt hela väskdelen.
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Vik kantbandet på mitten och sicksacka ihop. Jag valde
 att dekorera bandet med garn. Till detta använde jag sjuhåls-
foten och valde att använda tre hål för att skapa min effekt. 
Garnet sydde jag fast med en trestegssicksack som jag 
ändrade bredd och längd på. 
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Vik kantbandet på mitten och sicksacka ihop. Jag valde
 att dekorera bandet med garn. Till detta använde jag sjuhåls-
foten och valde att använda tre hål för att skapa min effekt. 
Garnet sydde jag fast med en trestegssicksack som jag 
ändrade bredd och längd på. 
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Sy fast bandet runt karbinhaken, haka i haken i
D-ringen och väskan är klar.

Detta mönster är en variant av Clovers väska som
heter Sew Sweet Satchel.
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