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Du skal bruge: 

• Læder 1,4 - 1,6 mm – 20 cm x 30 cm 

• Lynlås metal 6 mm – 25 cm lang 

• Mønsterark 

• Japansk fork 5 mm – 1 ben 

• Japansk fork 5 mm – 2 ben 

• Japansk fork 5 mm – 6 ben 

• Råhudskølle str. mellem 

• Japansk syriller (du kan bruge 

stikpasseren i stedet for) 

• Sadelmagernåle str. 4 

• Kantskærer Osborne str. 2 

• Fladtang 

• Bidetang 

• Hjørneafhugger 

• Vokset hørtråd, 5-trådet 

• Kontaktlim – Klebfest 

• Sandpapir korn 120 og korn 600 

• Vinkellineal 

• Rullekniv 

• Kantpolertræ 

• Saks 

• Ink Edge kantfarve 

• Uldpensler, str. lille 

• Skæreplade 

• Evt. læderrest i tykt læder 
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Step 1 
 
Du skal bruge et stykke læder på i alt 20 
cm x 30 cm til dine to mønsterdele A og B. 
 
Mønstret kan downloades længere nede 
på siden. 

 
Step 2  
(Mønsterdel B) 
 
Skær rent ved linjen på den ene langside. 
Fold lidt tape så det bliver 
dobbeltklæbende og klister det bagpå 
mønsterdelen. 
Placer mønstret på læderets bagside, så 
den side, du har skåret, ligger helt ud til 
læderets kant og skær de sidste sider. 

 
Step 3 
 
Afrund hjørnerne med en rund 
hjørneafhugger str. 20 mm. Placer den, så 
den lille hvide streg på hjørneafhuggeren 
er lige ud for spidsen af hjørnet på 
læderet. 

 
Step 4 
(Lynlås) 
 
For at gøre plads til lynlåsen skal du skære 
den ovale del i midten af mønsterdel B 
væk. 
Brug en hjørneafhugger str. 15 mm eller en 
rund huggepibe str. 15 mm til at lave 
rundingerne i begge ender. 

 
Step 5  
 
Skær derefter i de lige linjer. Brug en 
metallineal til at skære efter. 
 
Afsæt de 4 samlemærker, der er markeret 
med rødt på mønsterdelen. 

 



Step 6 
 
Kom lidt vand på kanten og poler den tør 
med kantpolertræet. 
(se billede 1) 
 
Påfør kantfarve i et tyndt lag, når kanterne 
er tørre. 
(se billede 2) 

 
Step 7  
(Markering af huller) 
 
Indstil den japanske syriller, så den laver 
en afstandsmarkering på 3 mm. Marker en 
rille på forsiden af mønsterdel B, rundt i 
hullet og langs de yderste kanter. Du skal 
ikke kantskære i de aflange huller. 

 
Step 8 
(Opmærkning af huller på mønsterdel B) 
 
Lav huller med den japanske fork i syrillen. 
Begynd i det inderste hul, brug en fork 
med 2 ben. Placer forken så der er et 
"ben" på hver side af rundingen. På den 
måde får du begge ender ens. 
 
Brug en fork med 6 ben langs langsiderne. 
Læg eventuelt en læderrest i kraftigt læder 
som underlag. 
 
Ved de yderste syhuller skal der være 1 hul 
ved midtermarkeringen på den korte side i 
begge ender. 
 
Husk til en start at markere med lette tryk, 
så du kan tælle, at der er lige mange huller 
i hver side, og at det går op, når du når 
hele vejen rundt. 
 

 

 

Step 9 
(Mønsterdel A) 
 
Fold lidt tape så det er dobbeltklæbende 
og klister det bagpå mønsterdelen. 
Placer mønstret på læderets bagside og 
skær mønsterdel A ud (18,2 cm x 13,9 cm). 

 



Step 10 
 
Klip hjørnerne runde med en saks. 
Afsæt de 4 samlemærker der er markeret 
med rødt på mønsteret. 
 

 
Step 11 
 
Indstil den japanske syriller, så den laver 
en afstandsmarkering på 3 mm. 
Marker en rille hele vejen rundt i kanten 
på forsiden. 
 

 
Step 12 
 
Kantskær alle siderne fra forsiden på 
mønsterdel A og B. 

 
Step 13 
(Opmærkning til syning på mønsterdel A) 
 
Begynd din opmærkning på samme 
måde som på del B - altså i hjørnerne. For 
at få et flot resultat, er det vigtigt, at 
hullerne passer sammen på de to 
mønsterdele. 
 
Marker først ganske let med forken – tæl 
hullerne. Sikr dig at du har lige mange 
huller på mønsterdel A og B (B’s yderste 
syhuller). 
 

 



Step 14 
(Lynlås) 
 
Lynlåsen på 25 cm er en smule for lang i 
forhold til hullet på mønsterdel B, som den 
skal passe i. 
 
Du kan afkorte den ved at bide nogle af 
tænderne af med en bidetang. 
 
Brug en fladtang til efterfølgende at knibe 
de sidste par lynlåstænder sammen. 
 

 

Step 15  
 
Klip også lidt af stoffet af og smelt enderne 
sammen med en lighter. 

 
Step 16  
(Lim lynlåsen på mønsterdel B) 
 
Kom lim rundt på bagsiden af hullet og på 
den yderste halvdel af stoffet på forsiden 
af lynlåsen. Mens limen stadig er våd, 
placeres lynlåsen på læderet. Vær 
omhyggelig med at placere den i midten. 
Pres lynlåsen godt fast og lad det tørre. 

 
Step 17  
(Trådning af nåle) 
 
Du skal bruge to nåle, og et stykke tråd der 
er ca. seks gange så langt som det stykke, 
du skal sy. 
Tråd en nål i hver ende af tråden. Lås 
tråden ved at stikke nålen igennem tråden 
to gange (se billede 1). 

 



Step 18  
(Sy lynlåsen fast) 
 
Begynd din syning ved at stikke en af 
nålene i et hul, og gør tråden lige lang på 
begge sider. 

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

• Vend dit arbejde så forsiden 
vender op, og du syr ind mod dig 
selv. 

• Hold tråden stramt ned i 
"hjørnet"- til venstre. 

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

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

 

Step 19 
 
Lim mønsterdel A og B sammen. Påfør lim 
langs kanten på bagsiden af A og B. 
Lad limen tørre. 
Når du samler de to stykker, er det vigtigt, 
at samlemærkerne passer sammen. 
Samlemærkerne er de røde streger på 
mønsteret. 

 
Step 20  
(Sy mønsterdel A og B sammen)  
 
Forbered en tråd på samme måde som 
beskrevet i step 17. Forbered en tråd der 
svarer til, at du kan sy halvdelen. Tråden 
bliver for lang at sy med, hvis du laver den 
til hele stykket. 
 
Begynd din syning midt i den ene ende ved 
at stikke en af nålene i et hul. Gør tråden 
lige lang på begge sider. 
 
Sy som beskrevet i step 18. 
 
Ved rundingerne skal du være opmærksom 
på ikke at stramme tråden for meget, så du 
kommer til at trække skævt. 
 
 

 



Step 21 
 
Klip eventuelt store ujævnheder af med en 
saks. 
 

 
Step 22 
 
Slib kanterne med sandpapir korn 600, 
indtil de er fine og jævne. 

 
Step 23 
 
Fugt kanterne med vand. 

 
Step 24 
 
Poler kanten med et kantpolertræ, mens 
kanten stadig er våd. 

 
Step 25 
Påfør kantfarve med en uldpensel og lad 
det tørre. Slib eventuelt med fint slibepapir 
korn 600 og kantfarv igen. 
 
Efterbehandl penalhuset med læderfedt. 
 
 

God fornøjelse 😊 

 
 


