Strandveske-håndkle- pute
Håndkleet brettes sammen og vrenges inn i puta og blir dermed innmaten i selve puta. Det
er fremdeles plass til å putte solkrem og badetøy i veska/puta. Perfekt for en dag på
stranda.
Oppskriften bygger på beskrivelsen av "putepledd" i boka "Barn + symaskin = gøy".
Modell, tekst og foto: Husflidskonsulent Brita Rusten Åmot

Dette trenger du:
•
•
•
•
•

1 håndkle i frotté.
Stoff til puta, kan være frotté som her på bildet, eller et anna stoff.
Stoff til hanker.
Stoff til applikering eller broderi garn, stofftrykkfarge – trykkblokk.
Symaskin, sytråd, målbånd, knappenåler, saks.

Slik gjør du:
1. Klipp til et tøystykke til pute på ca. 35 X 35 cm.
2. Dekorer slik du vil, f.eks brodere eller applikere. Du kan også dekorere med stofftrykk, da er det best med
et glattere stoff enn frotté. Du bestemmer!
3. Sy hanker og monter den ene på det som blir opp på veska.
4. Legg nettet/puta på midten oppe på selve håndkleet. Siden med håndtaket skal være nede.
5. Sy fast puta/ veska på håndkleet. Sy på tre sider. Ikke sy den siden hvor hanken er.
Start med rettsøm nederst på den ene sida av puta og sy rundt tre sider. Nå er det kun nederst på
puta/veska som ikke blir sydd fast. Pass på å sy/ fest litt ekstra godt nede på sidene. Her blir det litt ekstra
press når koseputa blir vrengt på plass enten til pute eller håndkle.
HUSK AT PUTAS FORSIDE SKAL LIGGE MED RETTA NED PÅ HÅNDKLEET FØR DEN SYS FAST.
6. Sy den andre hanken fast til håndkle tvers over der den andre håndtaket er festet til puta/veska.
7. Når du skal bruke dette som pute, bretter du først håndkleets ene side ved putekanten rundt til den andre
siden. Så brettes den andre siden. Til slutt bretter du lengden på håndkleet opp så mange ganger at det
dekker baksiden av puta. Vreng nå hele bylten, slik at håndkleet kommer inn i puta, og framsida av puta
nå vender ut.
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