FINT TILL FRALLORNA
DU BEHÖVER
• Tyg (se åtgång här brevid)
• Ev vliesofix eller annat mellanlägg
om ditt tyg är väldigt tunt

Korg 10 cm i diameter
2 st tygbitar 32* x 22 cm
Korg 15 cm i diameter
2 st tygbitar 47* x 32 cm
Korg 20 cm i diameter
2 st tygbitar 62* x 42 cm

NOTERINGAR
* Den här siffran reglerar höjden på
korgen så du kan experimentera genom
att förlänga eller förkorta.
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Tips!

Använd två olika
tyger på foder och
utsida - det blir jättesnyggt!

För tydlighetens skull visar jag här tygen
med olika färg på rät- och avigsida. Avigsidan är vit och rätsidan är färgad.

1. Klipp till det tygstycke som ska bli fodret
enligt måtten för vald korg. Vik på längden,
avigsida mot avigsida och stryk. Fortsättningen blir enklare om du ritar längs
rätsidans veck med en tygkrita.

2. Nåla kortsidorna och sy en
raksöm på vardera sida.

4. Klipp ut rätt storlek på kil (se mall på
sidan 2). Placera ovanpå så att hörnet och
kilen linjerar – spets-mot-spets. Märk ut
ovansidan på kilen enligt bilden. Sy en
raksöm och klipp av hörnet. Upprepa på
det andra hörnet.

5. Gör en exakt likadan till. Vänd
den så att rätsidan är utåt. Tryck
ut hörnen så att korgarna känns
”distinkta”.

7. Sy ihop med en raksöm runt om.
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Enkelt, inspirerande & himlans kul!

3. Ställ ”fickan” du just sytt på högkant
och öppna upp. Platta till hörnen genom att trycka ner sömmen mot mitten
så att den möter den vikta kanten som
du markerat med tygkrita. Stryk hörnet.

6. Sätt i fodret i utsidan så att hörnen möter
varandra i korgen. Vik in den råa överkanten
på både foder och utsida 1 cm. Nåla ihop
kant i kant.

8. Vik ner kanten. Klart!
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MÄRK TYGET HÄR

Korg 20 cm i diameter

Spets-motspets

MÄRK TYGET HÄR

Korg 15 cm i diameter

Spets-motspets

MÄRK TYGET HÄR

Korg 10 cm i diameter

Spets-motspets

