
Syvejledning – sy en taske -

basismodel



Valg af materialer
Du skal bruge:

2 stk. stof i ydermaterialet i kraftig lærred.

2 stk. foer stof i samme str. I kraftig lærred eller bomuldsstof. Det 
er ok, at det er i et tyndere materiale end yderstoffet.

Remme/hanke i den længde der passer dig, jeg har brugt 2x65 cm 
til taskerne på billedet. Til den lave model har jeg brugt 2x45 cm.

Hvis du vil have lommer i hele taskens bredde, skal du bruge 1x 
taskens bredde x 18 cm i højden.

Tråd

Symaskine nål, husk at tjekke nåle str. hvis dit materiale er kraftigt.

Forstærkning til at stryge på lomme delen hvis du ønsker en lomme 
med mere hold i. Hvis der er for lidt hold i materialet til tasken, kan 
du stryge vlies på hele yderstoffet, det stiver materialet så din taske 
ikke falder så nemt sammen.

Evt. lukning af tasken, det kan være magnet, lynlås, strop med knap 
m.m. 

TIP:
Hvis der er for lidt hold i 

materialet til tasken, kan du 
stryge vlies på hele yderstoffet, 
det stiver materialet af, så din 

taske ikke så nemt falder 
sammen.



Tegn og klip
Start med at finde ud af hvilken størrelse din 
taske skal være i. er du i tvivl, kan du enten lave 
en prøvemodel, ved kun at sy 2 stykker 
sammen, eller du kan bruge papir. 

Denne syvejledning er med udgangspunkt i str. 
B: 50 x H: 48 x D: 16 cm, så fra nu er er det 
udgangspunktet.

Tegn en kasse med målene B: 50x H: 48 cm.
Husk at sikre dig at du følger trådretningen
enten vandret eller lodret på stoffet.

I begge nederste hjørner, tegner du en mindre 
kasse med målene 8x8 cm. De skal danne 
bredden på vores bund i tasken. Ønsker du en 
smallere dybde, kan du lave kassen mindre fx 
4x4 cm (husk at jo mere plads der er i tasken, jo 
mere vil du fylde i den 😉).

Klip de 2 kasser ud, så der nu er to ”hakker” i 
bunden (se pilen på billedet).

Hvis du ønsker forstærkning på yderstoffet og 
lommedelen, er det nu du stryger det på.

Yderstof og foer
48 cm

50 cm

8 cm

8 cm

TIP:
Hvis du har valgt mønstret stof, 

husk at sikre dig at mønstret 
vender rigtigt. Hvis du vil have 

mønstret til at mødes ved 
sidesømmene, at det er klippet 

korrekt, og hvis du har valgt 
velour eller fløjl, at stoffet følger 
luven i samme retning på begge 

sider.

Lommedel

50 cm

18 cm

Rem

50 cm

10 cm



Orden sømme, sy, pres
Nu skal du ordne alle kanter ved at zigzagge 
eller overlocke. Det går ikke at det trævler og du 
en dag står med en bund der er gået op og alle 
dine ting ligger på fortovet 😉.

Ombuk kanterne på lommedel med ca 1-1,5 cm, 
pres og sy en stikning på lommedelens 
langsider, ca. 5 mm. inde.

Nu skal du beslutte dig for hvor mange lommer 
der skal være i din taske. I min model er der 
plads til en drikkedunk, kuglepen og 2 rum til 
diverse dingenoter og andre uundværlige ting.

Sæt lommedelen fast med nåle på foerdelen, ca
18 cm fra bunden (øverste klippede kant).

Sy så tæt på kanten som muligt i bunden af 
lommedelen. Der hvor drikkedunken skal sidde, 
skal du ikke sy fast til foer delen. Ønsker du ikke 
holder til drikkedunk, syer du hele vejen hen.

Nu skal du finde ud af hvor bredde lommerne 
skal være, og du syer en stikning lodret på 
lommedelen (se pilen på billedet).

Siderne syes fast så langt ud mod kanten som 
muligt. 

TIP:
Lader du lommedelen være 

lige så bred som tasken, er det 
ikke nødvendigt at sy 

lommedelen fast i siderne. I 
stedet for syer du siden af 

lommen i sidesømmen.



Sammensyning og pres
Lægstoffet sammen ret mod ret.

Sy bunden samme og pres delene hver for sig 
(splittede sømme)

Sy siderne sammen og pres sømmene hver for 
sig.

Når du syer foerdelen i bunden, skal du kun sy 
ca. 5 cm i hver side, det er for at efterlade et hul 
til at vende yderstof og foer. 

Sy hjørnerne sammen ved at lade sidesømmen 
og sømmen i bunden mødes. (se pilene på 
billedet)

Vend foerstoffet så retsiden vender ud ad, og 
yderstoffet skal have retsiden til at vende indad. 
Sæt foerdelen ned i yderdelen så de mødes ret 
mod ret. 

Sæt hanke ned i mellemrummet, hankene skal 
vende nedad, pas på de ikke drejer.

Sy hele vejen rundt 2 gange, den anden gang er i 
samme stikning som den første, det er for at 
forstærke sømmen ved brug. Pres arbejdet og 
vend.

TIP:
Når du syer sømmene 
2 gange, forstærker du 
tasken så den er mere 

holdbar, og dermed 
forlænger taskens 

levetid



Sy selv remmen

Vælger du selv at sy en rem så læs videre. 
Hvis du har en læderrem eller gjordbånd 
eller anden færdiglavet rem, springer du 
denne side over.

Klip 4 stykker stof i længden 10x50 cm (husk 
trådretning).

Fold stoffet på midten af den lange led, så 
stoffet mødes ret mod ret og pres.

Sy remmene på den lange led med 1 cm 
sømrum. Pres og vend remmen så retsiden 
vender ud af, pres igen.

Orden enderne så du undgår at remmen 
trevler hvis stoffet er løstvævet.

Tip:
Hvis stoffet er blødt/tyndt 
kan du forstærke det ved 

at stryge vlies på 
vrangsiden af remmen.



Sy hjørner og bund

Når du syer hjørnerne fra yderstoffet 
sammen med foerstoffet, sikrer du at 
foerstoffet bliver siddende hvor det skal.

Du går ind via åbningen i foerdelen, tager fat 
i hjørnet på yderstoffet og foer og syer en 
stikning ved siden af den oprindelige stikning 
og gør det samme med den anden side.

Pres arbejdet og nu kan du lukke hullet i 
foerdelen. Hullet lukkes ved at du bukker 
kanten indad med samme bredde som dit 
sømrum. Sy så tæt på kanten som muligt og 
samtidig sikre dig at du er syet igennem 
begge dele. 

Sådan 😀 – du er nu færdig.

Tip:
Denne model kan du lave 
bredere, lavere, dybere og 

smallere, lige efter din 
smag og behov. Fx en 

yogataske med udvendige 
remme, hvor der er hul til 

yogamåtten 🙏


