Munnbindetui
Har du ei avlagt skjorte som kanskje har fått hull på albuene og skal sys om til skjorte med
korte ermer i stedet? Her er tips til bruk av mansjettene!
Ferdig størrelse: 13 cm brede x 10 cm pose + lokk.
Disse målene passer til engangsmunnbind, men du kan lage etuiet større eller mindre om
du ønsker det.
Modell og foto: Husflidskonsulent Annie Eikenes

Dette trenger du:
•
•
•
•

To skjortemansjetter
Symaskin
Synål og sytråd
Saks

Slik gjør du:
Nr. 1. Etui med gule ruter.
1. Her er ermet kuttet på 14 cm langt medregnet mansjetten. Selve mansjettens lengde
2. er her på 23 cm. Et skjorteerme er ofte lagt i folder ved mansjetten, for å ha god plass til armene våre.
3. Stryk foldene ned slik at det nå blir et rett stykke.
Sy foldene ned enten for hånd, eller med symaskinen. Her er det sydd for hånd med molinegarn.
4. Knepp igjen knappene og brett stykket slik at lokket blir ca. 4 cm ned.
Sy sidesømmene. Her er den ene siden sydd fra vrangen. Siden ved mansjetten er sydd fra retten. Her
ble det lagt inn en liten lapp i sømmen som en ekstra dekor.

Nr. 2. Rød og grønnrutete arbeidsskjorte.
1. På denne skjorta er også mansjettene 23 cm lange. De ble klippet av bare 1,5 cm opp på ermene.
2. Legg rette mot rette og sy dem sammen på den kanten som er mot ermet. Det kan være lurt å stille nåla
til den ene siden, slik at du slipper å sy på den tykke delen som er selve mansjetten.
3. Brett til posen i riktig størrelse ca. 10 cm. Sy de to sidesømmene fra retta ytterst i sidene.

Nr. 3. Mansjetter fra to forskjellige skjorter.
1.

Her er lengdene på mansjettene litt forskjellige. Den stripete er på 24 cm lang. Her ble
cm sømrom opp på ermet.
Den rutete målte 26 cm, Den ble kuttet av helt ned til selve mansjetten

2.

Legg den lengste delen oppå den korte delen sitt sømrom. La de være jevne i enden der hvor knappene
er.
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