To baklommer = pung
Baklommene til en utslitt dongeribukse ble til en praktisk og morsom pung. Pungen har to rom, en
med glidelås, og en åpen lomme.
Kommentar fra min søster: Denne ble jeg forelsket i. Hadde den med på sydentur. Først var den fin
å ha penn, korrekturlakk og blyant i til sudukoen. Lett å finne i ei uryddig strandveske... Deretter
var den fin å putte passet og den ekstra lille lommeboka i på avreisedagen. Selv om veska var aldri
så full, fant jeg liksom lett denne lille veska/pungen. Regner med at den i fremtiden skal få svært
mange ulike funksjoner.

.

Trinnvis beskrivelse

:

1

Klipp ut lommene. Aller helst skulle jeg ha
sprettet av lommene, men disse satt så godt på.
Derfor valgte jeg å klippe helt inntil kanten på
lommene. På toppen av lommene lar du det være
en kant slik at glidelåsen kan festes inntil.
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Du kan dekorere lommene slik du ønsker. Jeg
dekorerte den ene lomma med sommerfugl og en
pyntesøm. Den andre lomma ble ikke dekorert da
den skulle fungere som en åpen lomme når
pungen er sammensydd.
4

Glidelås-pynt. Lag en stoffbit som skjuler den
nederste delen av glidelåsen.

Kast over de øvre kantene på lommene med
siksak-søm.
Sy på glidelåsen.

5

Hempe og krok. Hvis du ønsker at pungen skal
kunne henge i buksehempe eller på en veske, kan
du sette på en krok og en hempe.
Kroken har jeg kjøpt på Panduro.

6

Sammensying. Dette ble en prøvelse for
symaskinen. Jeg anbefaler jeansnål, og jeg brukte
stinglengde 3 på rettsømmen.
Sammensyingen skjer fra den rette siden. Legg
lommene vrange mot vrange slik at rettsiden
kommer opp. Sy langs ytterkantene på lommene.

Du kan for eksempel bruke silkesnor eller
anorakksnor som hempe.

Den øverste delen ble håndsydd for det ble for
tettpakket stoff for maskinen. Jeg håndsydde
Hempa skal være 15 cm, og snora til kroken 4 cm. også på vrangsiden slik at glidelåsen lå pent
inntil stoffet.
Sy dem fast på vranga, og sy fram og tilbake
noen ganger.
Lykke til!
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