Verktøylomme
Verktøylomme er praktisk når armene ikke strekker til og du trenger redskaper og verktøy
tilgjengelig. Det kan være både når du syr, spikker eller er ute og sanker materialer i skogen.
Verktøylomma kan lages i mange materialer, her viser vi en modell i rester av elgskinn og en i
dongeri. Du kan tilpasse størrelse og fasong etter eget behov.
Tekst og bilder: Elin Gilde Garvin

Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•

Dongeri eller skinn
2 Karabinkroker
En glidelås, ca. 18 cm
Symaskin, saks og sysaker
Kraftig sytråd til symaskin
Jeans symaskinnåler

Slik gjør du:
Klipp ut mønsterdelene fra mønsterarket og følg
anvisning på tillegg for sømrom og brettinger.
Tenk igjennom hva du skal bruke denne lomma til,
slik at den passer til ditt behov. Kanskje du vil endre
størrelse og fasong?
Når mønsteret er klart, nåler du fast mønsteret på
stoffet eller tegn rundt mønsterdelene om du bruker
skinn.
Klipp ut alle delene i det materialet du ønsker.
Følg sømprosessen trinn for trinn på side 2.
NB!
Det er viktig at du syr på underlommen før du syr på
ytterlommene, ellers kommer du ikke til med
symaskinen.
Om du ønsker å dekorere den ytterste lomma, bør
dette gjøres før sammensying.
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Følg beskrivelsen trinn for trinn:

1 Verktøylomme – forside. Bakerste lomme med
glidelås har plass til mobilen.

2 Verktøylomme – bakside.

3 Sy først på lomme for saks eller kniv, og
glidelåsen på den innerste lomma.

4 Tilpass str. etter din saks eller kniv.

5 Legg bakstykket med vranga opp og den innerste
lomma oppå.
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6 Om glidelåse er for lang, syr du noen sting for
hånd over metalllåsen. Fjern metall bitene, slik at du
kan sy over enden med maskin. (Plastlåser kan sys
over med maskin).
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7 Brett inn sømrommet på den øverste delen. Klipp
hakk i bretten og klipp av hjørner der du skal brette
inn, slik at du unngår for tykke bretter i sømmene.
8 Sy på glidelåsen, og sy lommedelen fast til
bakstykket, slik bildet til høyre viser. ->

9 Nå har du sydd ferdig den innerste lomma med
glidelås, til penger, nøkler eller mobilen.

10 Sy ferdig lomme den/de ytterste lommene. Her
blir det to lommer av baklomma på buksa og
bakstykket på buksa.

11 Tips - Her er det sydd en søm på midten av
baklomma, slik at det er plass til to kniver i
baklomma.

12 Start nederst på midten av lommene og nål fast.
Bestem også lommehøyden. Her må du fordele
vidden på på den ytre lomma og strekke litt i
bakstyket når du syr.
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13 Karabinkrokene kan festes med et kraftig
bomullsbånd eller skinnlapper i passe bredde i
forhold til karabinkroken din. Her er en skinnlapp limt
rundt karabinkrokene.

14 Deretter setter du «skinnlappen» inn i den
øverste bretten på bakstykket/glidelåslomma. Sy til
for hånd og deretter med maskin, slik at krokene
kommer tett og fint på plass.

15 Om du bruker skinnremse til å styrke kanten
med, er det smart å ta litt tekstillim og fest båndet
på. Denne skinnremsa er klippet ca 3 cm bred.
I stedet for skinn kan du sette på et skråbånd. Syr
du verktøylomma i skinn eller et stoff som ikke
rakner, kan du la yttersømmen stå uten belegg – se
hvit verktøylomme på side 1.

Ferdig!
Lykke til med arbeidsøkta.
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