
SY EN TYGPÅSE MODELL ”SYSTEMET”

Plast är verkligen en gissel när det kommer ut i naturen. Så mycket 
bättre om vi kan hitta alternativ och minska användning av t ex 
plastpåsar. Visst är det också mysigare att bära glöggen i en påse 
sydd av gamla juldukar (som ingen ändå vill lägga på bordet...). 
En gammal skjorta som ingen använder kan bli en unik och 
personlig påse! Ett gammalt linnéskåps otaliga travar av broderade 
handdukar kan bli påsar till gympan eller matlådan och faktiskt 
komma till användning. Bara att sätta igång!  
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Instruktioner och tips

1.  

2. 

3. 

Karins fina 
återbruksgubbe!

Klipp upp en systempåse i sömmarna. Du får då en mall med två likadana delar. 
Välj ut ett tyg eller gammal skjorta där det finns en platt yta stor nog för båda.

Klipp ur två delar efter mallarna. 

Lägg nu bitarna mot varandra med de 
fina sidorna inåt, och sy ihop längs båda 
sidorna och överst på båda handtagen. 
Sy med bred ganska tät sick-sack söm.

Vänd nu den fina sidan av tyget utåt!4. 

Vänd sida för nästa steg! 

Du behöver: 
• Systempåse som mall. 
• Återvunnet tyg (ca 50x70cm), som kan vara bomull, linne 

eller syntet. Ett starkare tyg blir en hållbarare påse. 
• Symaskin, sax och nål.  



5. Vik in sidorna ända upp till handtaget ca 5 cm. 
Nåla ihop med 2 nålar i nedre hörnen. 
Sy ihop med en bottensöm av bred, tät sick-sack. 

6. Klipp bort ev. tyg som sticker ut nedanför bottensömmen. 
OBS! Var försiktig så du inte klipper av sytråden! 

Sick-sacka tygets kanter runt öppningen och runt de två handtagen. 7. 

8. Vik in handtagen så att tyget blir dubbelt. 
Fäst vikningen med en söm längst upp på handtagen. 

9.  Påsen är färdig! Nu kan du dekorera med restdelar av skjortan, ett 
tygband eller nåt annat du hittar om du vill! 


