
Shopper 
Højde 37 cm / Bredde 30 cm / Dybde 15 cm 

 

 



Teaser: Shopper 

 

Du skal bruge: 

• Bomuldsdug vokset, 8 oz 

• 2 stk. læderremme i tykkelse 2,6/2,8 mm og 25 mm bred. 

• Stabilostift 

• Revolvertang 

• Vinkel 

• Rullekniv 

• Saks 

• Knappenåle 

• Plasthammer 

• Endeafhugger, rund, 25 mm 

• Dobbelthovedet nitter, 9x9 mm 

• Firkantede ringe, 25x18 mm 

• Lineal 100 cm (kan udelades) 

• Nittestempel, mellem 

• Løs skål til dobbelthovedet nitter 

• Evt. materiale til bund 

• Symaskine 

 



 

Step 1 

 
Skær eller klip et stykke af din bomuldsdug, 
som måler 104x50 cm. 

 
Step 2 

 
Fold dit stykke, på den lange led (vrang mod 
vrang), så du får en firkant på 50 cm x 52 cm.  
Begynd din syning nederst på tasken, fra 
folden. Sørg for at kanterne langs siderne 
ligger lige ud for hinanden. Sy en stikning 0,5 
cm fra kanten. Sy begge sider. 

 
Step 3 

 
Vend din pose så den har retsiden yderst. 
Pres hjørnerne ud så de ligger pænt. Sy igen 
langs de sømme, du lige har lavet, denne gang 
1 cm fra kant. Så får du en pæn kant 
indvendig i tasken. 

 
Step 4 

(Bund) 

 
For at få rummelighed i din taske skal du sy en 
bund. Marker bunden - altså folden med en 
knappenål. 

 

 



Step 5 

 
Mål 7,5 cm ud fra syning. Sæt et mærke. 

 
Step 6 

 
Placer din vinkel, så du kan måle 7,5 cm op fra 
dit forrige mærke. Tegn en streg de 7,5 cm fra 
folden og op. Gentag i begge sider på begge 
hjørner. 

 
Step 7 

 
Læg sidesømmen så den flugter med/ligger 
ovenpå folden i bunden. Så får du et trekantet 
hjørne. Sy en stikning i den streg du tegnede i 
step 6. Gør det samme i modsatte side. 

 
Step 8 
(Toppen af tasken) 
 
Buk stoffet 1 cm ned (vrang mod vrang) og sy 
en stikning. 

 

 
Step 9 
(Tips) 
 
Ved sidesømmene som består af mange lag 
stof, kan du med fordel bruge en ”udligner til 
jeans” (en trykfod) for at sikre, at syningen 
ikke springer et sting over. 

 

 



Step 10 

 
Du har syet et ombuk øverst på tasken. Fold 5 
cm ned på vrangsiden og sæt knappenåle i, så 
det ikke flytter sig, mens du syer. 

 
Step 11 
 
Sy ombukket fast. Sy din stikning i stikningen 
fra det første ombuk. 
Tips: Ved sidesømmene som består af mange 
lag stof, kan du med fordel bruge en ”udligner 
til jeans” (en trykfod) for at sikre, at syning en 
ikke springer et sting over. 
 

 
Step 12 
(Remholdere og remme) 
 
Du skal lave 4 remholdere og 2 remme i læder 

• 4 remholdere (2,5 cm x 11 cm). 

• 2 remme (2,5 cm x 50 cm). 

  

 
Step 13 
(Remholder) 
 
Det er vigtigt, at hullerne i remholderen er 
centreret, så får du det pæneste resultat. På 
hver remholder skal du klippe 4 huller. Første 
hul skal være 1 cm spids og næste 2,8 cm. 
Fold remholderen på midten og marker med 
revolver, hvor hullerne skal være i modsatte 
ende. 

  
Step 14 
(Remme) 
 
Afrund hjørnerne i begge ender på begge 
remme. Klip 4 huller i hver ende. Brug en af 
dine remholdere som skabelon. 

 

 



Step 15 
(Montering af remholdere) 
 
Vend din taske. Midt for og midt bag skal 
markeres. Læg din taske så sidesømmene er 
ovenpå hinanden, lav med fingrene en 
pressefold i begge sider – bare et lille stykke 
ned. 

 

 
Step 16 

 
Læg tasken så sidesømmene er i siden, og du 
har dine pressefold mærker i midten. Mål 6 
cm ud til hver side fra pressefolden og lav et 
mærke (se evt. step 18). 

 
Step 17 

 
Placer en remholder i midten af stregen og 
marker med stabilostiften, hvor du skal klippe 
huller. Fold remholderen om en firkantet ring, 
så ringen kommer til at flugte med taskens 
overkant. De to huller skal ca. være 1,8 cm og 
3,5 cm fra øverste kant. 

 
Step 18 

 
Lav tilsvarende markeringer de 3 andre 
steder, hvor der skal monteres remholdere. 

 
Step 19 
(Klip huller) 

  
Du får de pæneste huller ved at have et 
stykke læder under stoffet, når du klipper 
huller med hultangen. Pas på ikke at klippe i 
dine stikninger. 

 



Step 20 
(Nitte) 
 
Monter remholderne med nitter. Husk at stå 
ved et stabilt underlag eller brug gulvet. 

 

 
Step 21 

 
Monter remmene i ringen på remholderne. 
Vær opmærksom på at vende remmene rigtig. 

 
Step 22 (valgfrit) 
(EKSTRA: Fast bund) 

Du kan evt. lave en løs bund. f.eks. af noget 
afstivningsmateriale, læder eller andet. Her er 
brugt en 2 mm afstivningsplade, som er limet 
og lagt dobbelt. Skær stykket 15 cm x 30,5 
cm. 

 
 

 
 

Så er du færdig ☺ 

 
Taskens færdige mål: H37 cm/B30 cm/D15 cm 

 


