Forkle til klesklypene
Jeg fikk en henvendelse fra en dame som ønsket seg et forkle til klesklypene. Damen savnet alltid
dette når hun var ute og hengte opp eller tok ned klær av snora. Hun ville ha et forkle som hun
knyter i livet, og hun ønsket dype lommer med plass til mange klesklyper (men ikke så dype at hun
nærmest må bøye meg for å nå til bunnen).

Inspirasjon til applikasjonen er hentet fra boken "Lappeboka gaver og bruksting til hjemmet" av
Kristin Langebraaten.

Trinnvis beskrivelse

:

1

Ta utgangspunkt i et kraftig stoff. Jeg valgte
dongeri. I tillegg trenger du et stoff som skal
være for, lukkekant og bånd.

2

Brett dongeristoffet i to slik at de kommer
kant i kant.

Klipp ut dongeristoffet på 50 * 68 cm.

Eventuelt sy på pyntelomme.

Klipp ut forstoffet på 50 * 20 cm.

Sy på lukkekanter langs begge sidene.

Legg dongeristoffet med vrangsiden opp.
Bruk en middagstallerken for å tegne opp
buene til lommene. Klipp ut buene.

Eventuelt lag en hempe som gjør det mulig å
henge forkleet på en knagg.

Sy på lukkekant langs buene.
Sy forstoffet fast til vrangsiden på
dongeristoffet. (Legg forstoffet med
rettsiden ned. Sy en rettsøm tvers over. Når
du bretter forstoffet skal det komme kant
med dongeristoffet. Den sydde kanten blir
skjult)

3

4

Bånd
Klipp ut et bånd på 160 * 10 cm (du må skjøte).
Dekorer etter eget ønske.

Legg båndet med vrangsiden opp. Brett begge
sidene mot midten. Stryk.

Jeg valgte å applikere. Mønster er hentet fra Brett båndet en gang til slik at sårsidene blir
boken "Lappeboka gaver og bruksting til mot midten. Stryk. Båndet er brettet i fire deler.
hjemmet" av Kristin Langebraaten.
Husk å stryke inn kantene på enden.
Klesnoren er en bomullshyssing.
Miniatyrklesklyper.

Bruk knappenåler og fest båndet til forkleet.
Begynn fra midten av forkleet og jobb deg utover.

Kjøkkenhåndkleet er hjørnet på et av mine Sy stikning på øvre og nedre kant av båndet.
håndkle.

Lykke til!
Liv-Toril Kvaløyseter
Juli 2011

I den andre versjonen av forkleet ble klessnora flyttet opp, og jeg brukte et morsomt rosa rutete
stoff med med masse glede i seg.

I den tredje versjonen har det slått seg ned en familie på fire. Mønsteret av denne sjarmerende
familien fant jeg høstutgaven av Familiens idébøker 2006.

