Jeansväska
Att sy om sina utslitna jeans till något annat är ett klassiskt återbruk värt att upprepa. Den här modellen kan sys även i andra
material enligt samma princip: remsor sys fast omlott på ett helt
bottentyg som sedan ramas in med en bandkantning. Man kan
använda spetsar eller små volanger, eller kanske bara sy en massa
stråveck på ett helt stycke! Förstora gärna modellen om du vill ha
en större väska. Mina jeans hade smala ben och ganska stora hål
på knäna, så det här var vad de räckte till.
Dagens stretchjeans är ingen fröjd att sy i för de töjer ut sig
under pressarfoten, och jag som gav mig på att klippa trådrakt
och repa upp fransar fick lite sjå med statiska, syntetiska trådar.
Men det blev bra till sist!

DU BEHÖVER

1 par utslitna jeans

Synål

Fint bomullsfoder, ca 22 x 50 cm

Fingerborg kan vara bra när du
syr för hand

Symaskin och sytråd i passande
färg

Skärp eller band att trä i hällorna
när väskan är klar!

Färdigt mått ca 21 x 27 cm exklusive hällor.
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Gör så här
2. Klipp rektangulära stycken av jeansen. Bitarna ska vara lika breda som
bak- och framstyckenas bredaste del,
och så långa som möjligt. Repa upp
kortsidan så att du får en trådrak kant
att utgå ifrån. Rita linjer med penna
och linjal och klipp 4 cm breda remsor.
Efter några remsor kan det vara bra att
kolla trådriktningen igen för jeansen
kan ha töjt sig ojämnt. Repa upp några
trådar längs varje remsa så att du får en
lite yvig kant att hänga neråt.

16,5 cm

13,5 cm

26,5 cm

1. Kopiera och förstora mallarna. Lägg
till 1 cm sömsmån för sömmen i väskans botten och klipp ut fram- och
bakstycke i jeanstyg. (Har du ett stort
stycke jeanstyg kan du förstås klippa ut
fram- och bakstycke i ett, så att bottnen
bara blir en vikning.) Lägg fram- och
bakstycke räta mot räta och sy bottensömmen på maskin. Pressa båda
sömsmånerna åt ena sidan och sy fast
dem med en smal stickning.

BAK

Förstora mallen 200 % i kopieringsmaskinen
eller rita av den utifrån de angivna måtten

19 cm

FRAM

Förstora mallen 200 % i kopieringsmaskinen
eller rita av den utifrån de angivna måtten

2,5 cm

4 cm

2,5 cm

Lägg till 1 cm sömsmån i botten om du inte viker tyget dubbelt

4 cm

20 cm

Lägg till 1 cm sömsmån i botten om du inte viker tyget dubbelt
20 cm

3. Rita sedan linjer på fram- och bakstycke enligt de streckade linjerna på
mallen, första linje ritas 4 cm från bottensömmen (eller bottenvikningen) och
därefter är det 2,5 cm mellan varje linje
upp till överkanten. Placera ut remsorna längs linjerna. ( Jag försökte göra en
randning av olika nyanser slitenhet på
min väska, men det blev kanske lite för
diskret.) Justera remsornas längd så att
de passar där de ska sitta, men lämna
lite marginal eftersom stretchen kan dra
ihop sig. Sy fast remsorna nerifrån och
upp, och låt de nedersta rändernas fransighet mötas vid väskans bottensöm/
vikkant. Sy på maskin, pressarfotsbrett
från kanten på remsan och linjen på
tyget.

4. När fram- och bakstycke har fått sina
fransiga ränder lägger du hela jeansarbetet utvikt på fodertyget och klipper
till fodret i samma form. Lägg till 1 cm
sömsmån längs sidorna och 2 cm längs
väskans överkanter.
5. Lägg fodret räta mot räta med framstyckets överkant. Sy en raksöm
pressarfotsbrett från kanten. Vänd och
pressa isär sömsmånerna. Vik fodret
mot insidan och sy en stickning vid
sömmen från utsidan. Stickningen blir i
princip osynlig. Vik ihop väskan, framstycke mot bakstycke, och låt fodret
följa med jeanstyget hela vägen ner i
botten på väskan och vidare upp till
övre kanten på bakstycket. Nåla eller
tråckla ihop väskans kanter från rätsi-

dan. Vik fodret över bakstyckets överkant, vik in sömsmånen och sy fast
fodret på maskin från utsidan. Klipp ner
utstickande foder på sidorna så det följer
väskans kanter.
6. Klipp två remsor av jeanstyget, 4 cm
breda och 35–40 cm långa. Lägg kant i
kant, räta mot räta, utmed sidorna av
väskans framstycke. Låt remsorna sticka
ut ca 2 cm nertill och ca 10 cm upptill.
Sy pressarfotsbrett och vänd remsorna
mot baksidan. Vik in sömsmånen och sy
fast för hand med små kaststygn. Låt
remsan gå runt botten nertill. Vid väskans överkant fortsätter du att sy ihop
remsorna fyrdubbelvikta till önskad
längd och viker sedan ner dem mot bak
sidan så att det bildas en ögla att fästa
band eller skärp i. Sy fast öglan för hand.

Samma sak fast
helt annorlunda!
Följ mallen men byt material och fyll
framstycket med till exempel:
Volanger av spets eller tunt tyg.
Fina band, eller vackra mellanspetsar
från gamla lakan, mot färgad bakgrund.
Täta stråveck.
Sashikostygn på vackra bomullstyger.
Tänk på att välja ett stadigt tyg både
till väskans baksida och till den dekorerade framsidan botten.

Remsorna som kantar väskan formar
öglor upptill som du kan trä skärpet
genom.
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