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Størrelse

Smekken måler 24 cm i høyden og 19 cm det bredeste sted.

Materialer

Bomullspoplin 1 stk (50x140cm)
Trykknapper
Sytråd

Redskaper

Symaskin eller overlocker
Jerseynål(er) til symaskin eller overlocker
Nåler
Variotang - et verktøy til å presse trykknapper i
Strykejern
Saks
Papir

/https://ritohobby.no/[pdfLink]
/https://ritohobby.no/2221-bomuldspoplin
/https://ritohobby.no/253-tryklase-trykknapper-nitter
/https://ritohobby.no/2291-sytrad
/https://ritohobby.no/1512-symaskiner
/https://ritohobby.no/624-symaskinenale
/https://ritohobby.no/425-knappenale-sikkerhedsnale
/https://ritohobby.no/954-tang-hultang
/https://ritohobby.no/959-strygejern-tojdamper
/https://ritohobby.no/371-sakse
/https://ritohobby.no/1266-papir
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Fremgangsmåte

Klipp ut delene:

1. Start med å kopiere mønsteret til smekken – eller tegn det av fra datamaskinen din. I det tilfellet
må du vite at motfoldstykket måler 11,5 cm. 

2. Klipp mønsteret til smekken

3. Legg mønsteret på stoffet mot fold. Syr du på overlocker trenger du ikke å klippe sømrom. Syr du
til gjengjeld på symaskin, skal du bare bruke 0,5 cm sømrom. 

4. Du klipper smekken 2 ganger.

5. Deretter klipper du de små delen som er markert med stiplede linjer på mønsteret. Den nederste
delen er for å gjøre smekken tykkere og dermed gi mer sugeevne. De to øverste er så du ikke river



 

hull i smekken når du skal åpne og lukke den mange ganger med trykknapper. Alternativt kan du
også bruke vliseline, hvis du har det. Men et ekstra lag jersey (som kan brukes av de to små restene
du får når du klipper smekken) fungerer like fint. 

 



 

Sy på overlock:

1. Nål det hele sammen vrang mod vrang med «fordelene» innerst:



 

2. Sy først yttersiden av smekken og deretter innersiden – eller omvendt, det er faktisk like mye.
Poenget er bare at du ikke kan lage en så skarp sving på overlockeren som det vil kreve i hver ende
av smekken, der trykknappene skal sitte. Derfor syr du sidene separat. 

3. Med trykknapptangen trykker du i trykknappene. Husk å snu dem riktig, så smekken kan lukkes
uten at den snor seg. 



 



 

Sy på symaskin:

1. Legg selve smekkestykkene rett mot rett og plasser «forstykkene» på den ene smekkens
vrangside. Nål det hele godt sammen. 

2. Sy nesten hele veien rundt og et vendt hull være i den ene siden. 

3. Før du vender smekken ut, klipper du hakk inn (uten å klippe i sømmen din), der smekken buer.
Det gir stoffet rom til å strekke seg i bøyen og gir en mye penere kant. 



 



 

4. Vend smekken ut, fold hullets kanter inn i hagesmekken og sy med pyntesting (2,5-3 mm sting)
hele veien rundt på smekken.

5. Så kan du ikke lenger se hullet.

6. Trykk i trykknappene med variotangen. Husk å vende dem riktig, så smekken kan lukkes uten at
den vris.
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