Pose til koppen, en variant.
Vi er inne i det grønne skifte og hva betyr det for deg og meg? Kanskje vi kan greie å
redusere noe av engangsserviset som ofte blir brukt i møte sammenheng? I stedet for å
bruke pappkopp når man møtes for å strikke eller veve kan det være en ide å bruke egen
kopp. Men vi vil nødig at den skal gå i stykker når du tar den med deg. Derfor kan du sy din
egen pose til koppen. Bruk gjenbruksstoffer og finn fram nål og tråd.

Dette trenger du:
Gjenbruksstoff i en fast vevd kvalitet, gjerne bomull eller ull.
Saks
Sytråd i matchende eller kontrasterende farger.
Brodergarn i en fin kontrastfarge
Synål for sytråd og for brodergarn
Bomullsgarn til snor

Dette gjør du:
1. Klipp til i ett stykke eller i to stykker ett stoffstykke som måler 25x46 cm eller
30x50

2. Har du klippet ut to stykker skal disse sys sammen rette mot rette med
attersting ca. 0,5 cm fra kanten. Se bilde

3. Brett inn begge langsidene med dobbelt fold. Velg selv om du bretter folden
mot retta eller mot vranga. I dette eksemplet har jeg bretta mot retta på
posen. Sy med sytråd faldesting eller om du ønsker en synlig søm, syr du
med broderigarn og med tråklesting. Se bilde.

4. Brett ned det som blir løpegang øverst på posen og sy med sytråd og
faldesting. Du kan også sy med brodergarn og med tråklesting.

5. Bruk spilesøm til å sy begge sidesømmen sammen med. Bruk gjerne
brodergarn slik at dette blir en dekorativ søm. Ønsker du ikke at den skal
synes bruker du sytråd i passende farge.
6. Tvinn en snor på ca. 120 cm som du deler i to og tre den inn i løpegangen fra
hver sin side. Knyt snoren sammen i begge ender.

7. Sy sømmene i bunnen av posen slik at den får en flat bunn. Bruk attersting
eller en tråklesøm. Se bilde

Da er du klar til et Holdbart og bærekraftig møte i Husflidslaget.

