Sömnad av
SJÖMANSSÄCK

https://youtu.be/loQTxRG8Xxo
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Du behöver:
Foder:
Lakansväv 55 x 75 cm (enfärgat eller mönstrat)

Yttertyg:
6 st remsor av kraftigt bomullstyg 10 x 75 cm

Botten:
2 st av lakansväv och kraftigt bomullstyg
25 x 25 - diameter på ca 23 cm

Öljetter:
10 st

Snodd:
Bomullsgarn (6 trådar i två färger/nyanser á 8 m) eller flätat makramégarn

Begrepp att lära:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textilsax
Måttband
Linjal
Mätsticka
Knappnålar
Symaskin
Pressarfot
Raksöm
Sicksack
Räta mot räta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvärnåla
Pressa
Stryka
Strykjärn
Sömsmån
Rätsida
Avigsida
Traskant
Fodertyg
Yttertyg
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•
•
•
•
•
•
•
•

Öljetter
Markeringar
Skräddarkrita
Backfästa
Sy över /omlott
Snodd
Fingerpåta
Råbandsknop

Gör så här:
Del 1: Planering
1. Gör en skiss på hur du vill att din sjömanssäck ska se ut. På skissen
ska det vara synligt vilka färger du vill ha på remsorna och
fingerpåtad snodd.
Kontrollera att tyger till dina färgval finns. Se ovan vad du behöver.
Förvara allt material i din slöjdmapp/slöjdpåse.
2. Ta en bild på din skiss och skicka den till läraren genom epostmeddelandet se Grupprummet.

Del 2: Sömnad
3. Lägg fodertyget (50x75 cm) framför dig plant på bordet.
Tvärnåla fast den översta remsan som du vill ha i ovankant, genom att lägga
tygerna mot varandra rätsida mot rätsida och kant mot kant.
Visa läraren.

4. Sy fast remsan med raksöm. Pressarfotens kant ska gå kant i kant med
traskanterna. Visa läraren.
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5. Stryk isär sömsmånen.
Vänd över remsan så att sömsmånen ligger mellan fodertyget och remsan.
Stryk till kanten med strykjärnet. Man ska inte se fodertyget på rätsidan.
Fäst remsan med några knappnålar.
Visa läraren.

6. Tvärnåla fast nästa remsa, kant i kant med den remsa som du nyss sydde fast.
Knappnålarna ska gå igenom tre lager tyg.
Visa läraren.

7. Sy fast remsan med raksöm. Pressarfotens kant ska gå kant i kant med
traskanterna.
Visa läraren.
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8. Vänd över remsan så att sömsmånen ligger mellan fodertyget och remsan. Stryk
så att remsorna ligger snyggt bredvid varandra.
Fäst remsan med några knappnålar.
Fortsätt nu att nåla och sy fast de andra fyra remsorna på samma sätt genom att
följa och göra om punkt 5 och 6.
Var noga så att remsornas traskanter ligger kant i kant.
Visa läraren.

9. Be din lärare att hjälpa dig
att jämna till kanterna
längs fodertyget och sista
remsan. Klipp inte själv.

10. Sy sicksack över traskanternas tre sidor.
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Del 3: Islagning av öljetter
11. Tag tyget som du har sytt ihop av dom 6 remsorna och gör
markeringar på avigsidan för öljetterna.
Börja med att mäta ut var öljetterna ska sitta i de fyra hörnen.
Detta gör du enklast med en mätsticka av plast som mäter 3 cm ner
från ovankant och 3 cm in från sidan.
Visa läraren.
12. Mät i mellan öljettmarkeringarna i ovankanten och dividera detta
mått med 7.
Markera det mått du får 3 cm ner från ovankant så att du totalt har 8
st. markeringar för öljetter.
Visa läraren.
13. Gör hål i markeringarna med en håltång och sätt sedan i öljetterna på det sätt
som din lärare visar dig.

Del 4: Sy ihop och sömnad av botten
14. Vik ”sjömanssäcken” räta mot räta. Tvärnåla ihop traskanterna.
Var noga så att den ligger precis jämn i ovankanten.
Visa läraren.
15. Sy ihop sjömanssäcken med 1 cm sömsmån. Fäst i början och i slutet av sömmen
genom att backfästa ca 1 cm.
Visa läraren.
16. Lägg tygerna för botten (foder och yttertyget) ovanpå varandra.
Fäst med knappnålar. Nåla fast mallen till botten på
fodertyget. Rita med skräddarkrita runt mallen.
Visa läraren innan du klipper.
Ta bort mallen men låt knappnålarna vara kvar i tyget.
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17. Sy sicksack runt botten.
Visa läraren.
18. Vik botten trådrakt.
Rita med ett svagt blyertsstreck de markeringar
A-D (se bild) på tyget genom att vika den i fyra
lika stora delar ¼

19. Vik sjömanssäckens nederdel i 4 delar. Genom att markera sömmen som A och
vikningen mitt emot C (gör en liten markering i vikningen)
Lägg A och C markeringarna på varandra och gör markeringarna B och D i
vikningen.
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20. Lägg bottens markeringar A – D mot sjömanssäckens A
– D markeringar.
Tvärnåla. Nåla tätt.
Visa läraren.
21. Sy raksöm med 1 cm sömsmån. Ha sjömanssäckens
sida mot dig när du syr. Sy runt botten 2 gånger. Fäst
genom att sy omlott (dubbelt) ca 1 cm.
Visa läraren.
22. Vänd sjömanssäcken så att rätsidan kommer utåt.

Del 5: Fingerpåtad Snodd
23. Välj två färger av bomullsgarn till din snodd – färgerna ska
matcha din sjömanssäck. Du ska ha 3 nystan/trådar garn i
varje färg/nyans
24. Börja fingerpåta snodden på det sätt som läraren visar dig.
Den färdiga snodden ska mäta 1,5 meter och täcka en
långsida och båda kortsidorna.
https://maskinstickning.wordpress.com/2012/04/21/fingerpatning/

Del 6: Efterarbetet/slutförande
25. Trä snodden genom öljetterna.

Börja trä från avigsidan längst ner på sjömanssäcken och trä sedan
ovankanten för att avsluta i nederkanten från rätsidan mot
avigsidan.
Knyt en råbandsknop.
Visa läraren

26. Ta en bild på sjömanssäcken – lämna in på Terminsplanera genom
länk i din mail.
27. Utvärdera slöjdprocessen genom att svara på
frågorna som finns i länk i din mail. Lämna in till
terminsplanera genom Gruppgrummet.
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Grattis!!!
Nu är din sjömanssäck klar.
Hoppas att du är stolt och nöjd över din säck och
att den kommer till användning under många år t.ex. på idrotten, stranden, båten eller
när du behöver en stor påse att ha saker i.
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