
Gör mer saker som gör dig glad 

Art in Action är det nya samlingsnamnet för Husqvarna Tyger och Symaskiner och Gredelin Konstnärshandel – www.artinaction.se

Projekt nummer 1
Fodrad shoppingkasse

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

Material
Bomullstyg
Nylonband
Vadd
Dekortråd 
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Steg 1 – skapa broderierna

Öppna programmet, välj den längsta broderbåge du har, jag använde 360 x 200

Gå till fliken Border, markera Length och skriv in 
din båges längd minus en centimeter. Klicka på
Select Motif. 
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Här kan du välja mellan olika symaskinssömmar. Jag valde
mönster nr 24 som finns i gruppen Pfaff. Klicka på OK.

Klicka sedan på Apply och du får en rad med det mönster
du valde. 

Kopiera och klistra in tre kopior och lägg dem med lite
mellanrum.
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Välj sedan att exportera ditt broderi till önskat format.
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Jag valde även att lägga in en text och den skapade jag under fliken Letter. Tänk på att du kan högerklicka
på texten efter att du har klickat Apply, här gjorde jag det och ändrade Alignment  
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Hjärtana hämtade jag från fliken SuperDesign, valde några olika utseenden och lade på varandra
för att skapa en effekt.
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Steg 2 – brodera

Som yttertyg och till passpoalerna valde jag tunn lakansväv och Soluvlies som mellanlägg. Anledningen
till att jag valde Soluvlies är att den är mjuk och följsam och du behöver inte ta bort den efter brodering.

http://www.husqvarnatyger.se/tyger/lakansvav/
http://www.husqvarnatyger.se/vadd-och-mellanlagg/mellanlagg-vattenlosligt/soluvlies.html
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Steg 3 – sy passpoaler

Skär rent tyget till passpoalen så att du har 1 cm tyg bredvid 
mönstersömmen på båda långsidorna, totalt ska remsan till 
passpoalen vara ca 3 cm.
Ta ett anoraksnöre och nåla fast remsan runt snöret. Sy passpoalen 
– här underlättar det mycket om du har en sådan pressarfot*. 
Tänk på att raksömmen inte ska vara för nära mönstersömmen, den 
ska inte synas när du senare ska sy fast den mellan två tyger.

* Vi säljer tillbehör till Husqvarna, Pfaff och Bernina

http://www.husqvarnatyger.se/sybehor/band/anoraksnodd/rod-anorakssnodd.html
http://www.husqvarnatyger.se/husqvarna/pressarfotter/heminredningssomnad/transparent-passpoalfot.html
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Steg 4 – tillklippning

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

Alla delarna klipps ut i både ytter- och fodertyg samt vadd

Botten 32 x 18 cm
Sidor 18 x 38 cm
Fram- och bak 32 x 38 cm

Handtag
2 st 40 cm långa nylonband

Övrigt
Jag valde att dekorera fram- och baksidan med en remsa tyg, den 
remsan var 15 x 32

http://www.husqvarnatyger.se/sybehor/band/nylonband/nylonband-svart.html
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Steg 5 – sömnad

Sy fast sidorna, fram- och bakstycket på bottendelen, lämna 1 cm 
från kanten.
OBS! Om du vill dekorera med annat tyg måste detta göras först, se
nästa sida

Till vadd använde jag Thermolam med klister och den strök jag på 
foderdelarna. I vanliga fall brukar vadd strykas på framsidan men det 
blev då för tjockt för att kunna sy fast passpoalen.

Sy fast alla foderdelarna som ovan men lämna ca 10 cm öppet när 
du syr fast bakstycket – det ska vi använda när vi vänder kassen.

http://www.husqvarnatyger.se/vadd-och-mellanlagg/vadd-med-klister/thermolam-med-klister.html
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Nåla fast tyget 13 cm från nederkanten, sy fast med 
en raksöm, pressa tyget neråt och sy en stickning.
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Ta din passpoal och lägg den mellan en sidodel och 
fram- eller bakstycke – alla råa kanter ska ligga åt 
samma håll. Nåla fast och byt till passpoalpressarfoten. 
Flytta nålens placering så att du kommer nära snodden.

Börja sy från botten och uppåt.

Gör likadant på alla sidor, du har nu en ihopsydd utsida
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Jag valde att sy med förstärk raksöm på bandet för att 
dekorera det lite grann.

Nåla fast det 5 cm från ytterkanten och sy fast
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Ställ ytterdelen i den ihopsydda foderdelen, nåla 
längs hela öppningen. Sy fast med raksöm. 

Vänd kassen åt rätt håll och sy igen hålet i 
fodret.

Sy en stickning längs överkanten. Om maskinen 
inte tycker om att sy över passpoalen så börjar 
du precis efter en passpoal och slutar när du 
kommer fram till en.
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Hoppas du får en rolig stund!

Du får gärna dela med dig av dina
bilder, hashtagga oss på instagram eller
ladda upp bilder i facebook-evenemanget

Instagram
#artinactionproject

Facebook
Vi har skapat ett evenemang som heter
Projekt - Shoppingkasse
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