Sy ryggsäck med broderi

Färdig storlek ca 25x35 cm
Valritt tyg till yttersidor o foder + påpressbart mellanlägg 0,75 m på 150 cm bredd
Blixtlås 45 cm färdigt eller 48 cm om det är i metervara, 6 ringar till bandet om ryggen
Storleken på resten av delarna kommer längre fram när de ska sys
Det enklaste är att markera delarna till
ryggsäcken på tyget först som ska broderas
med symaskin eller dekoreras. Använder du
en teknik där mer tyg behövs för att hålla
tyget på plats under tiden så är viktigt att
det är gott om tyg.
Alla mått är inklusive 1 cm sömsmån som
anges här.
Fram och bakstycket är 27x37 cm stora
med lite rundade hörn upptill, där blixtlåset
sys fast. Jag hade en något som var 10 cm i
diameter och ritade efter.
Sidofickorna är 10x18 cm.
Bilden visar hur jag sytt mönstret på tyget
för att sedan klippa ut dom i rätt storlek
Bottnen klippes 12x27 cm Runda hörnen
lite som ska vara mot framstycket.
Yttre sidstycken klippes 10x26 cm.
Stryk grövre vliseline på baksidan av fram-,
bak- o sidostyckena och bottnen.
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Har du blixtlås i metervara så sy stoppar i var ände men låt 47 cm vara så den kan öppnas.
Klipp till 4 bitar i stl 49x5 cm. Lägg 2 av dom kant i kant med blixtlåset och sy en söm. Vik delarna utåt och
sy en söm till så de blir på plats. Sy lika på andra sidan. Baksidan kan vara av fodertyget om du vill ha det.

Sy till sidobitarna och fodret tvärs över blixtlåset o
kanterna. Kontrollera att blixtlåset är 45 cm långt.
Vik sidostyckena neråt och sy en dekorsöm tvärsöver
så de blir på plats. Sy gärna en söm i ytterkanterna
av blixtlåsets sidor. Det kryper inte undan vid nästa
söm. Sy ej ihop kanterna med varandra på sidbitarna.

Fodra de yttre sidofickorna o sy en söm
upptill. Nåla fast dom
sidokanternas tyg
- fodret ska inte vara
med- i ytterkanterna.
Delarna ska ligga kant
i kant nertill.
På bilden är inte sömmen vid nr 1 sydd.
Bilden med sömmen
är försvunnen.

Klipp till foderbitar till ev fickor i fram och bakstyckets foder. Jag sydde en dator/pärm ficka till ryggen.
Den klippte jag 27x27 cm inkl fåll av 2 cm upptill. Lägg foder o ficka ovanpå bakstycket kant i kant och sy
ihop det i kanterna och nertill med knappt 1cm sömsmån.
Fickan mot framstycket klipptes 17x27 cm. Vik in och fålla ovankanten. Lägg den mot framsidans foderkant nertill. Den ska sys på framstycket som på bakstycket. Men vill du sy 2 sömmar till mindre fickor så sy
de sömmarna innan fickan sys fast mot framstyckets kanter.

Sy alla bitar till alla banden. Klipp 6 bitar 7,5 x 12 cm och 2 bitar till banden om ryggen som är 7,5 x 80-120
cm långa. Mät på dig själv hur långt du behöver.
Vik bitarna så de blir 2,5 cm breda. Sy ev dekorsömmar på dom. De korta bitarna trär du en fyrkantspänne
eller annan ögla på och syr en söm mot spännet i mitten så den blir på plats. Fäst dom på sina platser ca 5 cm
från ytterkanterna. Sy en liten söm så de blir på plats.
Nu ska framstycket nålas fast mot blixtlåsbitens yttersida. Börja på mitten och nåla utåt. Sätt nålar till 2cm
nedanför blixtlåsets tvärsöm, som inte är sydd vid nr 1. Nåla till ca nr 2 när du ska sy ihop framstycket med
blixtlåskanten. Det måste vara 15 cm öppet nertill för att kunna sy ihop resten senare.
Sy på samma sätt fast bakstyckets bitar på andra sidan. Till sist sys fodret på plats på samma sätt utan krångel.
Nu är alla bitarna lösa i ytterkanter sidorna.
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Bilden till vänster visar hur framstycket har nålats på blixtlåskanten. Sy runt om med symaskinen.
Bilden till höger visar att fodret oxå har nålats på.
Nåla därefter fast fodret på samma sätt och sy en söm till.
Vänd bitarna ut och in efter varje moment så du ser att det blir rätt. Det är lätt att göra fel.
Sy ner banden till axelremmarnas bitar mot fram o bakstycke. Så blir det starkare och snyggare i kanten.
Nu ska framkantens tyg sys ihop med kantens tyg från den andra sömmen och ner. Sy lika med fodret så det
sys ihop. Svårt att beskriva med ord men med bilden vill jag visa hur det ska se ut när det är färdigt.
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Sy fast bottnen mot framstyckets yttertyget från
bakstyckets söm till andra
sidan. Sy därefter fast bottnen mot bakstycket. Syr
man var söm för sig så blir
det mindre strul än om allt
sys runt på en gång.

Sy fast fodret lika som tyget mot framsidans foder. Fäst axelremsfästena mot bottnen som uppe vid
axlarna.Vik fodret till bottnen mot fodret till bakstycket och en söm för att fästa ihop det hela.
Trä i axelbanden och ev korsta dom upptill så får du en handväska oxå.
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