Skoveske
Min venninne hadde behov for skoveske til sin mann. Han hadde en tendens til å komme med sine
sko etter at hun hadde pakket bagen. Skoene var ikke alltid like rene som da de første gang kom ut
fra skoesken.

Tripp-trapp-tresko. Skovesker til far, mor og datter.

Personlige håndbroderte navnetiketter gjør skoveskene mer personlig.
Liv-Toril Kvaløyseter, juli 2010

Trinnvis beskrivelse

:

1

Veskestoff og fórstoff (en del av hver).
Veskestoffet bør være av litt tykkere kvalitet.
Herreveske, 20 * 30" (50 * 75 cm)
Dameveske, 18 * 26" (46 * 66 cm)
Barn, 17 * 24" (43 cm * 61 cm)
Her har jeg brukt bena på en utslitt
dongeribukse. Jeg skjærte dem i fire striper, som
jeg sydde sammen til en del. For å få litt mer liv
i stoffet, brukte jeg en tittekant på 1" (2,5 cm)
mellom de ytterste stripene.
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Forstoffet kan være en 0,4 cm smalere på hver
kortside enn veskestoffet.
Fest forstoffet til veskestoffet ved hjelp av noen
knappenåler eller bruk "tråkling på boks".
Marker midten av stoffet både oppe og nede.
Midten av langsiden.

4

Brett inn kortsidene 0,4 cm og stryk dem ned mot
vrangen.

Bruk en glidelås på 60 cm.
Sy fast glidelåsen fra retten. Bruk dobbel
stikning.
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Stoff til hank 15 * 4" (38 * 10 cm)
Litt mindre til barnevesken.
Plasser hanken ca 1,5" (4 cm) fra glidelåsen.
Brett først mot midten begge langsidene, og
deretter bretter du disse mot hverandre. Du har
nå 4 lag med stoff. Sy stikning rundt kantene.

På barnevesken plasserte jeg hanken 1/2 " fra
glidelåsen.

Jeg brukte en tittekant 1" (2,5 cm) for å få litt
farge på håndtaket.

Fest hanken på rettsiden, og sy noen sømmer helt
inntil kanten.

7

Vreng vesken slik at foret vises.
Bruk midtpunktene du tegnet inn tidligere, og
plasser glidelåsen slik at den ligger på midten.
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Brett inn stoffet mot midten. Kortendene vil nå
bestå av 4 lag med stoff. Pass på alle lagene med
stoff ligger helt inntil kanten. Sy sammen
kortendene.
Klipp av overflødig stoff fra hanker og glidelås.
Jeg brukte et stoff på 2" (5 cm) for å skjule
sømmene.
La glidelåsen være litt åpen slik at du har
vrengemulighet.
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Vreng vesken, og form bunnen.
Deretter former du den øvre delen med hanken.

