Støvlettpose
En støvlettpose er praktisk når en skal ta støvlettene med seg, eller oppbevare dem pent til neste
år. Jeg ville bruke et stoff som tåler litt, og valget falt lett på dongeri. Et dongeriskjørt ble tatt
til gjenbruk. I tillegg til snøring ville jeg ha håndtak slik at posen var lett å frakte med seg.

Trinnvis beskrivelse

:

1

2

Skjær ut eller klipp 2 deler til posen på
19 1/2 x 23 1/2" (49,5 x 60 cm).

Pynt delene med det du ønsker. Jeg valgte å
applikere på to ferdigkjøpte motivlapper av noen
gamle damer. I tillegg hadde dongeriskjørtet
noen lommer som jeg lot være med når jeg
skjærte ut delene.
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Sy sammen bunnen.
(Illustrasjonsbildet er hentet fra et annet
prosjekt)
Legg de to delene rette mot rette. Sy alle sidene
sammen, bortsett fra toppen.
Klipp ut til bunn kvadrater på 3 1/2 x 3 1/2" (9 x
9 cm).
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Skjær ut eller klipp 2 deler til snorkant på
4 1/2 x 21" (11,5 x 53 cm). Finn et passende stoff
som vil vises øverst i posen. Jeg brukte et rødt
stoff som passet til de delene som jeg hadde
applikert.

Sy kant og pose sammen på hver side av posen.
Brett kanten over til vrangsiden av posen. Sy en
rettsøm på innsiden av posen. (Kanten er nå ikke
lenger synlig på rettsiden av posen.).

Stryk inn på begge kortsidene slik at hver del
får en total lengde på 19" (48 cm).
Brett hele delen dobbelt slik at rettsiden kommer
ut.
7

Bruk linningen til hanker. Klipp linningen i to
deler.

8

1 meter anorakksnor tres inn i snorkanten.
(Snorkanten lagde du i punkt 6 ovenfor)

Sy hankene fast til posen. Hankene bør festes i
hver ytterkant. Når du snører posene sammen, så
vil også hankene justeres inn.
Lykke til!
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