
x2 
( Forside og bagside) 

 

Vejledning til syning af WeCare tasker 

Det skal du bruge: 

- Stof (gerne lidt tykt) 

- Saks  

- Målebånd  

- Sytråd  

- Knappenåle 

- Symaskine  

Denne taske er aflang og foldbar med lommer.  

Den lukkes med to flettede snore, der bindes sammen. 

 - Har du rester af bånd eller snor kan dette også med fordel bruges, i 

stedet for at lave en flettet snor.   

 

Denne model sys med rå kanter  

– det er ikke nødvendigt at overlocke kanterne.  

Stryg gerne syningerne, så de bliver flade og  

nemmere at arbejde med.  

 

Mål er inklusiv 0,5 cm sømrum 

 x 6 strimler til flettede snore  

 x 1 stykke til smal lomme  

 x 2 stykker til store lommer  

Fold  
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Forstykke 

Bagstykke (grøn, retside)  

Foldede lommer der viser,  

hvordan lommerne ligger på bagstykket. 

  

Strimler til flettede snore 

⚫ Klip x2 store stykker til for og bagside 25cm* 51 cm 

 

⚫ Klip x1 stykke til lille lomme 25 cm* 17 cm,  

og fold stoffet på midten på den længste side. 

 

⚫ Klip x2 stykker til store lommer 25 cm*21 cm,  

og fold stoffet på midten på den længste side på 

begge stykker. 

 

⚫ Klip x 6 strimler til flettede snore 2 cm*25 cm 



 

 

  

     Sy lommer fast (billede 1): 

     Her skal du sy retsiden mod retsiden. 

⚫ Den lille lomme sys fast først. Den rå kant 

placeres 20 cm fra toppen på bagstykket.  

o Sy med 0,5 cm sømrum 

 

⚫ Placer den ene af de store lommer 34 cm fra 

toppen af bagstykket.  

o Sy med 0,5 cm sømrum. 

⚫ Den sidste lomme placeres i bunden af bagstykket 

kant til kant. Sæt kanterne fast med knappenåle 

eller ries. 

 

⚫ De to lommer der er syet fast, bukkes frem, så når 

du syr dem fast i siderne, danner en lomme.  

o Her kan du med fordel stryge på syningen, 

så den bliver flad.  

⚫ Sæt kanterne fast på bagstykket med knappenåle. 

     Del lommerne op i rum (billede 2) 

⚫ Lommerne deles ind i rum med en enkelt 

stikning:  

o Den lille lomme deles ind i 3 

o De store lommer deles ind i 2 

▪ Husk at hæft tråden når du starter  

og slutter stingene.  

 

Billede 1                                                                         Billede 2 



 
Forstykke og bagstykke sys sammen 

⚫ Sy forstykke og bagstykke sammen retside 

mod retside.  

⚫ Sy med 0,5 cm sømrum 

 

⚫ Lad 6-8 cm være åben i midten af toppen. 

 



  

 

  

⚫ Vend retsiden ud gennem åbningen. 

 

⚫ Sørg for at få presset kanterne så godt ud som muligt i alle 

hjørner. 

 

⚫ Stryg med fordel tasken, så kanterne bliver glatte.  



 

       Flettede snore 

⚫ X 3 strimler samles og sys sammen med et par sting. 

 

⚫ Strimlerne flettes sammen og der bindes en knude på 

snoren. 

 

⚫ Gentag så du har 2 snore. 



 

  

⚫ Den ene snor sys på i midten af åbningen på tasken.  

o Lav gerne en stikning langs hele kanten 

 

⚫ Den anden snor sys fast på bagsiden – cirka hvor den 

midterste lomme sidder.  

Forsøg at gemme stikningen inde i lommen – men pas 

på du ikke får syet lommen fast på bagstykket ☺ 



 

 Sådan! Du har lavet en WeCare taske!  

 

Tasken bliver fyldt med hygiejneprodukter og en kærlig hilsen før den bliver givet videre til kvinder i hjemløshed og kvinder i prostitution. 

 Tak fordi du hjælper med at støtte op om udsatte kvinders mulighed for at tage vare på sig selv  


