
Quiltet toilettaske

1. Klip alle stykker stof ud. Du skal bruge 2x forstykke, 2x foer og 2x 
pladevat. De to små firkanter skal klippes af samme farve som front 
stoffet.

2. Læg dine to store stykker firkant sammen og zig-zag kanten med 
pladevattet midters og retsiderne udadvendt. 

3. Fold de små firkanter på midten med retsiden udad og zig-zag de tre 
kanter som er åbne. Lad folden være og undgå at sy den.

4. Påsæt de to små firkanter i hver ende af lynlåsen således at folden 
dækker over lynlåsens ende.

5. Quilt de to firkanter som du ønsker.

6. Påsæt lynlåsen på først den ene firkant og derefter den anden firkant. 
Du syer først lynlåsen på ret mod ret, derefter vender du og syer på 
ydersiden så retstoffet kommer til at ligge pænt op ad lynlåsen. Når du 
har påsat begge firkanter skulle du gerne ende med lynlåsen som ligger 
i midten, de to firkanter på hver side som halvt overlapper de små 
firkanterner i enderne.

7. Sy nu tasken sammen rundt langs de øvrige tre sider, vrangen udad. 
Husk at efterlad en åbning i lynlåsen så tasken kan vendes.

8. Når tasken er syet samme og den stadig vender med vrangen udad, 
måler du 3cm op og hen fra hvert af de to nederste hjørner, tegn 
opmålingen op så det former en firkant. Klip nu denne firkant ud. 

9. Zig-zag de tre sider inden næste step.

10. Vend de to afklippede hjørner op imod hinanden og sy nu 
lukningen sammen så du får lavet volumen i toilettasken.

Afslut altid med zig-zag eller skråbånd. God fornøjelse!

ikke delbar lynlås



Step 2 og 3..

Step 4

Illustrationer

Step 6

Step 8 og 9

Step 10



Illustrationer

x2
Husk at printe i skala 100%. Tjek evt rigtige mål med linial når du har printet.
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