
Sådan syr du en lille kurv eller skjuler 

5. april 2009 af hanne  

 

Kurven, som er syet sammen af stof og foret med 
veledon (stift mellemlæg) kan sys lille eller stor 
og har flere variationsmuligheder. 

Det er størrelsen på firkanterne, der bestemmer 
størrelsen på kurven. I dette tilfælde er det 
firkanterne med stedmoderblomster, som er 8 x 8 
cm, der har bestemt, at kurven blev 16 cm høj og 
12 x 12 cm i bunden. 

Sådan syr du en kurv: 

 

 

Du skal bruge 4 forskellige stoffer, evt. kan nogle 
af stofferne være de samme. 

Til ydersiden: 4 kvadrater 8 x 8 cm + 
sømrum  i stof  1, + 4 kvadrater 8 x 8 cm + 
sømrum i stof 2, + 1 kvadrat 16 x 16 cm i stof 3 

Til indersiden: 8 kvadrater 7,8 cm x 7,8 cm + 
sømrum, + 1 kvadrat 15,6 x 15,6 cm + sømrum i 
stof 4 

Til mellemlæg: Velodon skåret: 8 stk 8 x 8 cm + 1 
stk 16 x 16 cm til ydersiden, samt 8 stk 7,8 x 7,8 

 cm + 1 stk 15,6 x 15,6 cm til indersiden. Til 
indersiden kan velodonen erstattes med stiv 
strygevliseline. 

Veledon stryges på vrangsiden af stofkvadraterne 
(stryg på stofsiden), og sømrummet ries omkring 
kvadraterne. 

 

Sy ydersiden sammen. Det store kvadrat er 
bunden, hjørnerne vil bøje sig op på siderne. 
Placer de 4 små kvadrater med spidserne midt for 
kastesting. Idet de sys på, vil bundens hjørner bøje 
sig bundkvadratet, sy dem på bunden ret mod ret 
med små. 

 



 

   

De øverste kvadrater sys på samme måde ret mod 
ret på de første kvadrater, så de mødes spids mod 

spids med bundens hjørner.

 

Nu er ydersiden færdig. Lad ritrådene sidde.    
Vend arbejdet, så stofsiden er ud. 

 

Sy inderposen på samme måde, men pil ritrådene 
ud. Den skal ikke vendes! 

   

Læg den indeni yderposen og sy med små 
kastesting fra ydersiden de 2 poser sammen i 
toppen. Det kan være en hjælpe at bruge en klips 
til at holde de 2 poser sammen under syningen. 



 

Pil ritrådene ud. 

Nu er kurven/posen/skjuleren færdig! 

 

VARIATION: Spidserne kan bøjes ud og ned, så 
den får en firkantet åbning, evt. kan der dekoreres 
med knapper på spidserne. 

  

  

Eller en anden variation, syet af Bente, hvor 
stofferne er de samme på yderside og inderside, 
og hvor der er dekoreret med knapper midt på de 4 
sider. 

  

GOD FORNØJELSE! Mulighederne er mange! 

 


