ONION BAGs
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Beachten Sie bitte:
Die Schnittmusterteile enthalten deutsche
Übersetzungen.

Taskernes færdige mål, materialeforbrug og design tip
Bag med 2 hanke og indvendig belægning ved
bag’ens åbning - hankene går med ned i den
indvendige belægning og syes fast med et kryds fra
retsiden - som giver bag’en en god finish
Bag’ens består af 2 dele en forside og bagside med
bund og sidestykke. Bag’en samles/syes sammen, ved
sidesømmene, bunden og bundens sidesøm.
Kan vælges at syes med foer - foerdele findes i
mønsteret.
I mønsteret findes 2 størrelser Bag og Maxi Bag

*TIP! Afstivning af taske ved brug af strygeindlæg (Vliseline G740) /volumenvlies (Vliseline
H630/H 640) til tasker: I nogle materialer kan det
være en idé, at give taskens yderstof mere støtte/
afstivning med strygeindlæg eller volumenvlies. Ved
brug af volumenvlies opnåes, udover afstivning, også
at tasken får fylde, hvilket giver et flot resultat.
En anden mulighed for at give tasken fylde: Klip et lag
pladevat i taskedelenes størrelse, sy det fast i kanten
på taskedelenes yderstof fra vrangen. Hvis stoffet ikke
tåler strygeindlæg, er denne løsning god.

Materialeforbrug: 80 cm fast stof (140 cm bredt), 15
cm strygeindlæg til den indvendige belægning og
tråd.
Foer: Tasken kan vælges at syes med foer, hertil 45
cm foer stof (140 cm bredt).
Evt. 85 cm strygeindlæg/volumenvlies* hvis du ønsker
at afstive tasken.
ONION’S MAXI BAG
Færdige mål: Bredde 67cm x højde 45 cm.
Bund= 25 cm. Hank brede= 5 cm.
Materialeforbrug: 140 cm fast stof (140 cm bredt), 15
cm strygeindlæg til den indvendige belægning og
tråd.
Foer: Tasken kan vælges at syes med foer, hertil 65
cm foer stof (140 cm bredt).
Evt. 125 cm strygeindlæg/volumenvlies* hvis du
ønsker at afstive tasken.
Design tip: Modellen super fin og moderigtig i en
fjøjls- eller jeanskvalitet. Brug f.eks kontraststof til foer for en fin detalje.
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ONION’S BAG
Færdige mål: Bredde 49cm x højde 3 cm.
Bund= 8 cm. Hank brede= 4 cm.

