”Gympapåse”

Du behöver klippa ut:
2 x (beror på hur stor du vill att väskan skall vara) yttertyg
2 x (beror på hur stor du vill att väskan skall vara) fodermaterial
2 x (beror på hur stor du vill att väskan skall vara) yttre tyg för kanalerna
14 cm tyg eller band för öglorna
ca 240 cm band för remarna.

Sy tyget till kanalerna på de smala sidorna, vik in två gånger och sy i kanten.

Vik tyget till kanalerna från vänster till vänster och sy sedan långsidorna tillsammans med en
raksöm.

Tvärnåla fast kanalerna på yttertyget i överkanten räta mot räta. Se till att du lägger kanalen 2 cm
in från sidsömmen. SE bilden.
Lägg sedan ytterkanterna räta mot räta och tvärnåla fast sidsömmarna och botten.
Innan du syr runt lägg in öglorna i nedre sidsömmarna, ca 2-3 cm upp från botten. Se bild!
Sy sedan med 1 cm sömsmån runt på tre sidor, sidsömmarna och botten, glöm inte att fästa
sömmen i början och i slutet.

Så här skall det se ut när du sytt.

Nu är det dags att sy ihop fodertyget. Lägg fodret räta mot väta och sy rund på 3 sidorna med 1cm
sömsmån. Sy sidsömmarna och botten, men lämna öppet ca 10 cm i botten, glöm inte att fästa
tråden i början och i slutet.

Nu är det dags att sy ihop yttertyget med innertyget. Vänd yttertyget rätt och fodertyget ut och in.
Trä på fodertyget över yttertyget. Se bild!

Tvärnåla fast fodret med yttertyget i övre kant. Sy sedan fast alla tre lagren, yttertyg, knäppkant
och foder, med 1 cm sömsmån, glöm ej att fästa tråden.

Nu vränger du gymnastikpåsen rätt genom ditt hål i botten på fodertyget.

Sy ihop hålet i botten på fodertyget med en liten stickning.

Dela bandet till remmarna, så du får två lika långa remmar. Nu är det dags att trä in remmarna i
knäppkanten. Ta hjälp av en säkerhetsnål för att föra in remmen igenom remmen i knäppkanten.
Remmarna skall träs igenom från två olika håll.

Så här skall det se ut när du är färdig.

Nu kan du dra i remmarna och gymnastikpåsen stängs.

