
DIY 8031

GRATIS
DIY

MATERIAL:

• Mall för pedaribox (nr 97104-97106) 
• Tyg och vlesofix enligt beskrivningen på förpackningen
• Plattvadd till lock
• Limstift, tejp, märkpenna, sömometer, linjal
• Klämmor – vi rekommenderar wonder clips
• Tråd och tunn synål 

1. Mall A är för insidan och mall B är för 
utsidan 
Ask = stora hack – Lock = små hack

3B. Använd sömometern för att rita 
sömsmån: först 2 cm hela vägen runt 
mallen och sedan 1 cm djupa hack.

2. Klipp: Placera mall A och B på tygets 
avigsida och rita upp mallarna med en 
märkpenna.

4. Klipp ut delarna längs strecken.

3A. Använd sömometern för att rita 
sömsmån: först 2 cm hela vägen runt 
mallen och sedan 1 cm djupa hack.

5. Klipp ut ett stycke plattvadd enligt 
mall B till locket (OBS: bara lock, inte 
sidor).
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TYGASK MED FACK
SÖTA OCH PRAKTISKA – TYGASKAR TILL SYBEHÖR OCH ANDRA SMÅSAKER



6. Limma fast plattvadd på utsidan av 
mall B till locket.

8. Sy hörnen på locket (B) på samma 
sätt.

7A. Vik askens yttertyg (B) med rätsidan 
inåt och sy alla hörn.

9. Dra det sydda överdraget över B-mal-
larna. Se till att sömsmånen sitter på 
samma sida.

7B. Sy 1 mm innanför den ritade linjen, 
så att tyget sitter åt.

10. Vik ner kanten i asken och locket 
och limma fast med limstift.

11. Sätt på klämmor ovanpå limmet och 
låt torka.

12. Klipp ut ett stycke vliesofix enligt 
mall A till både ask och lock (utan 
sömsmån). Stryk vliesofix på avigsidan 
av innertyget till både asken och locket.

13. Dra sedan loss pappret.
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14. Lägg sedan tyget med vliesofixsidan 
mot A-mallarna (sidan där texten är 
präglad).

15. Stryk fast tyget. 16. Vik den 2 cm breda sömsmånen runt 
”klaffarna” och limma fast den med 
limstift.

17. Vik upp inneraskens sidor, vänd 
sömsmånen åt samma sida och tejpa/
clips fast sömsmånen.

20. Fackindelare: Placera de två mallarna på tygets avigsida 
och rita 1,5 cm sömsmån runt omkring. Klipp ut delarna.
Klipp ut ett stycke vliesofix till båda fackindelarna (utan 
sömsmån).
Stryk vliesofix på tygets avigsida och dra av pappret.
Lägg tyget med vliesofixsidan mot mallarna och stryk fast 
det. Vik ner sömsmånen runt mallarna och limma fast den 
med ett limstift.
Vik fackindelarna och sy ihop med kaststygn.

18. Lägg innerasken i ytterasken. Håll 
eventuellt ihop dem med klämmorna. 
Gör samma sak med locket.

21. Placera fackindelarna i asken.

19. Sy ihop de två delarna med små 
kaststygn. Sy med en tunn synål.


