Veske med spurv
Jeg er gudmor til en ung dame. I høst fikk jeg overlevert to av hennes bukser som hun både hadde
slitt ut og vokst ut av. Da jeg startet veskeprosjektet var det viktig at vesken måtte inneholde noe
av begge buksene. Spurven hadde jeg på et postkort, og denne har jeg lenge hatt planer for til en
applikasjon. Spurven ble forenklet og tegnet på nytt. Det kan bli mange morsomme spurver ved å
bruke ulike typer stoff og kvikke farger.

.

Trinnvis beskrivelse

:

1

2

Klipp opp buksebena. Skjær opp to deler
på 11 x 11" (28 x 28 cm).
Linningen på buksene skal være hank. Jeg klipte
fra begge buksene fordi jeg ønsket en tofarget
hank. Klipp hver linning på 12" (30,5 cm)
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Quilt delene for eksempel med et lerretstoff. Jeg
brukte en bord som jeg måtte tegne da jeg hadde
skjønnskrift på barneskolen.
Renskjær delene til 10 x 10" (25,5 x 25,5 cm)
4

Appliker på forsiden. Motivet av spurven fant jeg
på et kort. Spurven ble applikert ved at det ble
sydd tre omganger med rettsøm.
Spurven finner du bakerst i dette mønsteret.
Sy en knapp til øye.
Klipp ut en av lommene på buksen, og sy den fast
på baksiden.

Sy delene sammen. For å lage en bred bunn,
klipper du ut et kvadrat på 1 1/4 x 1 1/4"
(3,2 x 3,2 cm)
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Sy bunnen sammen.
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Skjær opp fôr i to deler 10 x 9,5" (25,5 x 25,5 cm).
(Jeg bruker å la foret være litt mindre i høyden
slik at jeg slipper å få for mye stoff i bunnen.)
Jenter liker myke stoffer, og jeg valgte et stoff
som er mykt å ta på.
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Legg foret i vesken, og sy det fast i kanten.
Sy sammen delene på samme måten som forsiden.
9
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Lag en bred kant.
Skjær opp i samme stoff som fôret 4 x 19,5" (10
x 49,5 cm).
Sy sammen til en syldinder. Brettes deretter
dobbelt.
Legg sylinderen i vesken, og sy den fast i innsiden
på kanten.

11

Sy fast hankene på hver side.
Lykke til!
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