Lommer til ting og tang
Trengs det en liten rydding på rommet ditt? Og kanskje du har noen avlagte olabukser? Da
er det bare litt oppfinnsomhet som gjenstår, for å få orden på sakene!
Oppskrift og stort oppheng: Husflidskonsulent Annie Eikenes
Små oppheng og foto: Barne og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin

Dette trenger du:
•
•
•
•

Gamle olabukser
Tynn vatt
Baksidestoff
Sytråd

Slik gjør du:
Langt og smalt oppheng

1. Klipp først ut vattstykket i den størrelsen du ønsker opphenget skal være i.
2. Klipp ut lommer fra gamle olabukser. Klipp godt utenfor selve lommene. Da får du sømrom, og
stoffet er ikke så tykt med bretter.
3. Nål fast første bit oppå vatten fra venstre side. Legg den neste litt over den første og sy fast.
Fortsett slik hele remsa ut.
4. Se om du vil sy på noen ekstra små lommer eller noe pynt. Det kan være merkelapper, knapper,
stoff eller noe annet du har.
5. Reinskjær kantene rette til slutt.
6. Legg bakstykket rette mot rette, oppe på remsa og sy rundt kantene. Spar et hull som du kan
vrenge opphenget ut gjennom. Vreng og sy igjen hullet.
7. Sy noen sømmer gjennom alle tre lagene der det ikke er lommer. Da blir opphenget fastere og
henger penere.
Sy på noen hemper til oppheng til slutt.

Det store teppeopphenget

Her bruker du et helt buksebein som utgangspunkt. Klipp kun opp sømmen på innsiden av beinet.
Stryk det godt og flatt. Nål deretter dette fast oppå vatten. Sy på så mange lommer og pynt du
ønsker å ha oppå dette stykket.
Monter dette akkurat som på det lange smale opphenget.
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