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Vejledning til taskens foer – målene er an-
givet for en taske med mål 28 x 17 x 9 cm.
Læs altid hele vejledningen igennem, 
inden du begynder.
Har du aldrig prøvet at sy foer i en taske, 
så fortvivl ikke, men have lidt tålmodighed 
- det er nemt nok, hvis du følger vejled-
ningen.
Man behøver ikke at have en symaskine, 
det hele kan syes i hånden.

Foret giver en særlig finish, et ekstravagant look  og en lækker følelse af kvalitet. Derudover har foret også den gode egenskab, at det holder tasken i facon.

kvalitetsdesign i en unik stil
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Mønsterarkene

Tasken består af 3 sider: bagside, forside og top. Eftersom det er håndarbejde vil taskens 
mål være individuel. Derfor er det som vises i denne guide, vejledende til hvordan det skal 
gribes an, så du kan lave et foer der passer til lige præcis din taskestørrelse. 

1.) Start med at tage noget mønsterpapir eller bare noget papir. 
2.) Tasken har tre sider, de skal nu tegnes op. Læg papiret ind i tasken og tegn så  
 godt som muligt, hver side separat op, på hver sit papir (bagsiden, forsiden og  
 toppen). Der tegnes rundt i kanten.
3.) Hvert stykke papir skal have tilføjet et sømrum på ca. 1 cm. Sømrummet er det  
 stykke hvor de to stykker stof syes sammen.
4.) Når sømrum er tilføjet de tre tegninger – klippes papirerne ud og man har nu  
 de tre mønstreark. 
5.) Mønstrearkene ligges på stoffet, man ønsker som foer – og der klippes nu efter  
 mønsterarkene, de tre sider.
Så er mønsterarkene færdige.

Siderne syes sammen
1.)  For at give forsiden en god facon, syes en fold ca. 5 cm ud fra midten, i buen,  

i begge sider, ved at folde ca. 1 cm nederst på stykket, som syes op ca. 6 cm,  
i en spids.

2.) Forsiden og bagsiden syes sammen i bunden af begge stykker.
3.) Bagsiden og toppen syes sammen. 
4.)  Forsiden og toppen syes sammen, men kun i det stykke som passer til den hæklede 

del, inden åbningen hvor lynlåsen skal sidde.
Så er siderne syet sammen.

Lynlåsen tilføjes.
5.)  Lynlåsen lægges så den passer i åbningen, så 

retsiden på lynlåsen, er på vrangsiden af foret. 
Lynlåsens ende hvor man ’trækker’ skal altid sidde 
i afslutningen af åbningen – er lynlåsen længere 
end åbningen, syes den anden ende bare videre 
ind, på det stykke, hvor forsiden og toppen er syet 
sammen.

Så er foret færdigt. 
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Foret syes i tasken
1.) Vrangen vendes ud på den hæklede taske. 
2.)  Bagsiden på foret, placeres på den hæklede taskes bagside og der syes med 

små håndsting rundt i forets syning og ned på det hæklede.
3.) Arbejdet vendes og foret er nu inde i den hæklede taske.  
4.) Lynlåsens sider syes ind i det hæklede. 
Foret er monteret.
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