
Papirkurv 

Højde 30 cm – Diameter 25 cm 

 



 

 

 

Du skal bruge: 

• Læder 2,6/2,8 eller 3 mm tykt og 

minimum 50x120 cm 

• Kork, stor 

• Sylehefte 2 stk. 

• Ruderformet syl, 50 mm 

• Rund syl 50 mm 

• Japansk fork, 5 mm, 4 ben 

• Stikpasser 

• Japansk syriller (du kan bruge 

stikpasseren i stedet for) 

• Markeringshjul, str. 5 

• Sadelmagernåle, str. 4 

• Kantskærer, Osborne str. 2 

• Vokset hørtråd, 5-trådet, natur, 50 g 

• Kontaktlim – Klebfest 90 g 

• Sandpapir korn 120 og korn 600 

• Vinkel 

• Rullekniv 

• Saks 

• Plasthammer 

• Lineal 100 cm  

• Ink Edge kantfarve 

• Uldpensler, lille 

• Skæreplade 60 x 45 cm 

• Huggeplade (eller en nylonskæreplade)

https://www.laederiet.dk/produkter/186-linealer/5282-vinkel-sortlakeret/
https://www.laederiet.dk/produkter/179-knive/5232-rullekniv-ergonomisk/
https://www.laederiet.dk/soegeresultater/?search=saks
https://www.laederiet.dk/produkter/187-slagvaerktoej/5285-plasthammer/
https://www.laederiet.dk/produkter/186-linealer/5281-lineal/


 

Step 1 
(Placering af mønsterdele) 
 
 
 
 
 

 
Step 2 
(Optegning af mønster - Bund) 
 
Tegn mønsterdelene op på bagsiden af dit 
læder (se tegning i step 1). Tegn to cirkler 
med en diameter på 25 cm. Indstil din 
stikpasser til 12,5 cm og rids cirklerne op 
på læderet. 
 

 
Step 3 
(Optegning af mønster - Sidestykke) 
 
Tegn et stykke 30 cm x 82 cm. Stykket må 
gerne være længere end 82 cm, men ikke 
mindre. Længden tilpasses senere. Brug 
din vinkel så du er sikker på at få 
vinkelrette hjørner. Skær sidestykket ud. 
 

 
Step 4 
(Bund) 
 
Brug din lædersaks til at klippe bundene ud 
med (billede 1). Glat efterfølgende kanten 
med fingrene (billede 2) 
 

 



Step 5 
 
Lim bundene sammen bagside mod 
bagside. Begynd med at slibe bagsiden af 
læderet, så du får en ru overflade. Påfør et 
jævnt tyndt lag lim på begge bunde, og lad 
lade limen tørre i 10- 15 min og sæt 
derefter bundene sammen. Vær 
omhyggelig med få bundene til at være 
lige ovenpå hinanden. 
  

Step 6 
 
Slib kanten på din bund, så du får en pæn 
kant og rund bund. 
 

 
Step 7 
 
Indstil din japanske syriller (med ”spade” 
monteret) eller din stikpasser på 4 mm. 
 
Lav en rille hele vejen rundt på bunden – 
kun på den ene side. 
 

 
Step 8 
 
I rillen marker du med dit markeringshjul 
(5 mm), så du kan se, hvor du senere skal 
stikke huller. 
 

 
Step 9 
(Tilpasning) 
 
Afprøv om sidestykket passer rundt på 
bunden. Placer sidestykket rundt om 
bunden og marker med en fedtpen, hvor 
langt det skal være. Skær det 
overskydende læder af – brug din 
vinkelmåler, så du stadig har vinkelrette 
hjørner. 
  



Step 10 
 
Sidestykke: Brug en syriller eller en 
stikpasser til at lave en rille 4 mm fra 
kanten på læderets forside. Lav en rille på 
alle 4 sider. På bagsiden laver du en rille 5 
mm fra kanten på den ene langside. 
 

 
Step 11 
 
Slib læderet fra rillen og de 5 mm ud mod 
kanten med sandpapir. OBS! Det er kun 
ved rillen på bagsiden af sidestykket, at du 
skal slibe. Du sliber for at gøre læderet ru 
og klar til at blive limet senere. 
 

 
Step 12 
 
Kantskær den modsatte langside på 
bagsiden. Vend læderstykket om 
og kantskær begge langsider på forsiden. 
 

 
Step 13 
(Kantfarve) 
 
Påfør kantfarve på de to langsider. Lad det 
tørre helt og slib let med et stykke 
sandpapir korn 600. Påfør endnu et lag 
kantfarve. Gentag processen til din kant er 
fin. 
 

 
Step 14 
(Opmærkning til syning på sidestykket) 
 
Mærk op til syning på de to sider, der skal 
støde sammen. Inden du går videre, skal 
du være sikker på, at de to sider har 
samme længde. Marker op til syning i din 
syrille med din fork. 
Lav ikke huller, kun markeringer. 
 
Vær opmærksom på at markere hullerne 

 
 
 



lige overfor hinanden på de to stykker. 
 
Syl hullerne med en rudeformet syl. Læg 
læderet på et stykke kork med forsiden op. 
Stik sylen med den 'flade' side øverst skråt 
ned igennem læderet. Sylespidsen skal 
komme ud midt i læderets kant (se billede 
2). 
 
Brug evt. et stykke A4-papir for at beskytte 
læderet mod mærker fra sylen. 
 

 

Step 15 
 
Når du har lavet alle hullerne på 
endesiderne, skal der syles huller på den 
langside, som bliver toppen af 
papirkurven. 
Brug en japansk 4-benet fork til at lave 
huller. Sæt et ben i det sidste hul fra 
forrige sylehul og lav tre nye huller. Forsæt 
på hele langsiden. 
  

Step 16 
 
Syl huller i bunden. På samme måde som i 
step 14 skal rudesylen stikkes igennem 
midt i læderets tykkelse. Bunden består af 
2 lag læder, men det er kun det øverste lag 
læder, som sylen skal igennem 
 

 
Step 17 
(Tråd dine nåle) 
 
Klip en tråd der er ca. seks gange så lang, 
som det stykke du skal sy. 
Sæt en nål i hver ende af tråden. Lås 
tråden ved at stikke nålen igennem tråden 
to gange. 
 

 



Step 18 
(Syning) 
 
Begynd din syning i toppen af papirkurven. 
Stik en nål igennem det første hul, træk 
tråden igennem så du har lige meget på 
hver side, fortsæt til næste hul. Stik den 
ene nål halvt igennem, tag den anden nål 
og stik igennem ved at bruge første nål 
som guide. Stram tråden, 
men pas på du ikke strammer for meget så 
læderet rives over. 
Afslut din syning ved at sy tre sting tilbage. 
På den måde hæfter du tråden. 
 

 

Step 19 
(Lim bunden fast) 
 
Påfør et tyndt lag lim indvendig på den 
nederste, ru kant på sidestykket. Den du 
lavede i step 11. 
 

 
Step 20 
(Saml bund og sidestykke) 
 
Påfør et tyndt lag lim hele vejen rundt på 
kanten af din bund. Lad det tørre. 
Vær opmærksom på ikke at placere et af 
bundens huller, der hvor sidestykket er 
samlet. 
Vær også opmærksom på at bund og 
sidestykke flugter. 
  

Step 21 
(Syl huller på sidestykkets bund) 
 
Limen skal være helt tør, inden du går 
videre. 
Stik den rudeformet syl ned i det hul, der 
er lavet på bunden for at vise retning. 
Med den runde syl stikkes der hul i siden i 
den rille, der blev lavet i step 10. 
Stik sylen skråt mod bunden. Det kræver 
lidt øvelse, så vær tålmodig. 
 

 



Step 22 
(Syning) 
 
Begynd din syning ved samlingen af 
sidestykket. Stik en nål igennem det første 
hul, træk tråden igennem så du har lige 
meget på hver side, fortsæt til næste hul. 
Stik den ene nål halvt igennem og tag den 
anden nål og stik igennem ved at bruge 
første nål som guide. Stram tråden op men 
pas du ikke strammer for meget, så 
læderet rives over. 
Når du har syet hele vejen rundt, syer du 
tre sting tilbage. På den måde hæfter du 
bunden. 
 

 

Step 23 
(Sy øverste kant) 
 
Begynd din syning ved at stikke en af 
nålene i et hul. Gør tråden lige lang på 
begge sider. 

• Stik nålen, der hænger på forsiden 
igennem næste hul og ud på 
bagsiden. 

• Hold tråden stramt ned i 'hjørnet'. 

• Stik den anden nål fra bagsiden og 
ud i samme hul og træk den opad. 

• Gentag arbejdsgangen. 
Når du har syet hele vejen rundt, syer du 3 
sting tilbage og låser på den måde tråden. 
 

 

     

SÅ ER DU FÆRDIG ☺ 
 

TIP Du kan, ud fra det læder du har i overskud, lave en blyantholder på samme måde som papirkurven. 

Lav bundene med en diameter på 7 cm og sidestykket på 8x25 cm 


