
Sydd kasse 

 

Kassen är sydd med vändsöm – alltså först hopsydd med raksöm från rätsidan – och sedan 
från avigsidan. ( Kassen kan alltså sys med en gammal ”trampesymaskin”.) 

Handtagen sys fyrdubbla för hållbarhetens skull. 

Kassen: 

Klipp eller riv till en tygbit 100×45 cm. 

Vik på mitten, till en kasse 50×45 cm, rätsidan utåt. 

Sy ihop sidorna med pressarfotsbred sömsmån. 

Pressa isär sömsmånerna. 

Tips: har du rivit till din tygbit, klipp bort "fransarna" innan du vänder ut avigsidan, annars kan 
de sticka ut genom nästa söm och synas på utsidan av kassen.  

Vänd ut avigsidan, stryk kassen slät och sy sidorna en gång till, denna gång med 1 cm 
sömsmån. 
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Vik in sidorna 9 cm. Nåla. 

 

Sy längs hela botten med 1 cm sömsmån. 

Handtag: Klipp eller riv två tygbitar 16×50 cm.Vik dem på mitten till 8×50 cm – rätsidan utåt – 
och stryk på vikningen 

.  
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Vik ut igen. Vik sedan in långsidan mot den nyss strukna vikningen och stryk igen. 

 

Gör likadant med andra långsidan. 

Vik till sist handtaget på mitten igen (= i den allra första vikningen), till 4×50 cm,  och stryk 
handtagen släta. 

Sy stickningar – raksöm 3 mm in från kanterna – längs handtagens långsidor. 
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Kassen igen: 

Vik in ovankanten 1 cm mot avigsidan, runt om. Stryk på vikningen. Blir det tjockt att vika vid 
sidsömmarna kan man klippa jack i sömsmånerna och vika dem åt var sitt håll, se bilderna … 
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Vik in en gång till, så att fållen (invikta kanten) blir 3 cm bred. Stryk på vikningen. 

 

Stoppa in ena änden av ett handtag under den invikta kanten och nåla fast, 7 cm från kanten 

högerkanten. 
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Stoppa in andra änden av handtaget på andra sidan av kassen och nåla fast. 

 

Nåla fast andra handtaget på samma sätt på vänstersidan. Så här ska det se ut 
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Sy fast handtagen samtidigt som du syr fast fållen runt om. Sy två sömmar. Den första sys 3 mm från 

inre kanten, runt om hela kassen. Fäll sedan upp handtagen – nåla gärna fast dem så de blir rakt 

fastsydda – och sy en andra söm 3 mm från yttre kanten runt om hela kassen.  Sy gärna två varv runt 

ovankanten för bättre hållbarhet. 
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