
Bildbeskrivning
Väska storlek A4 och A5

Ett sömnadsmönster från Pysselnabon



Mönsterbeskrivning
Axla är en praktisk väska med lock i två storlekar, A4 
och A5. Väskan kan sys med fast eller justerbart 
axelband. Valmöjligheten mittsektion och ficka finns 
också. 
Väskan sys av canvas eller annat stumt tyg. Om du 
väljer att sy väskan i ett tunnare vävt tyg (exempelvis 
poplin) rekommenderas du att stryka på ett mellanlägg 
på det yttre tyget på både lock och väskdel.
Mönstret innehåller sömsmån, läs 
sömnadsbeskrivningen noggrant då sömsmånen skiljer 
sig på olika delar av väskan. Sicksacka alla kanter innan 
du börjar.

Begreppsförklaringar
MVK = mot vikt kant
SM = sömsmån

För att sy väskan Axla behöver du följande mönsterdelar:

• 2 väskdelar (både i ytter- och fodertyg)

• 1 lock (både i ytter- och fodertyg)

• 1 axelrem (yttertyg)

• Valfritt: 1 mittavgränsare och 1 ficka (klipps MVK i fodertyg)

Ta gärna del av andras Axla-väskor för inspiration och
visa upp dina egna alster i Facebook-gruppen
”Pysselnabon tyger och mönster” eller genom att
använda hashtaggarna #AxlaMessengerbag, 
#pysselnabonpattern och #pysselnabon på Instagram. 



1. Klipp ut alla delar till väskan.

2. Vik remsan till axelremmen på mitten längs med remsan, stryk längs 
vecket. Vik in kanterna mot mittvecket och stryk igen. Nåla fast.



3. Axelremmens vikning ser ut så här.

4. Sy ihop axelremmen med en raksöm.



5. Lägg lockets ytter- och fodertyg räta mot räta och nåla ihop. 

6. Sy längs med ena sidan, runt nerom locket upp längs andra sidan. 
Sömsmån 8mm.



7. Klipp jack i sömsmånen vid de rundade hörnen.

8. Vänd locket och pressa kanterna.



9. Sy en raksöm längs med kanten, en pressarfotsbredd in.

10. Vik fickan vid vikmarkeringen, avigan ut. Nåla ihop sidorna.



11. Sy en raksöm längs med sidorna (sömsmån 1 cm). Vänd och stryk. 

12. Vik mittavgränsaren vid vikmarkeringen, rätsidan utåt. Markera 
mitten nertill på mittavgränsaren och fickan. 



13. Placera fickan i mitten av mittavgränsaren, fickans nederkant ska 
möta mittavgränsarens nederkant. 

14. Sy fast fickan med en raksöm i sidorna nära kanten.



15. Placera en foderdel framför dig med rätsidan uppåt, placera 
mittavgränsaren på fodret så att sidorna möts på ena sidan.

16. Placera den andra foderdelen med avigan nedåt på 
mittavgränsaren. 



17. Nåla ihop den sida som du placerat mittavgränsaren kant i kant 
med. Nåla nerifrån eftersom mittavgränsaren inte ska räcka hela vägen 

upp till den övre kanten.

18. Lägg den andra sidan så att foderdelarna och mittavgränsaren 
möts, nåla ihop.



19. Sy ihop sidorna. Sömsmån: 1 cm.

20. Dra upp fodret så att du ser att nåla ihop fodrets nederkant med 
mittavgränsarens nederkant.



21. Nåla ihop.

22. Sy ihop nertill.



23. Öppna hålen nedtill, lägg ihop sömmarna mot varandra och nåla.

24. Sy ihop. Sömsmån 1 cm. Upprepa på andra sidan.



25. Lägg yttertygets väskdelar räta mot räta och nåla ihop sidor och 
botten.

26. Sy ihop. Sömsmån 1 cm.



27. Öppna hålen nedtill, lägg ihop sömmarna mot varandra och nåla.

28. Sy ihop. Sömsmån 1 cm. Upprepa på andra sidan.



29. Nåla fast axelremmen i ytterfodrets sidor. Axelremmens ovansida 
ska ligga mot yttertygets räta.

30. Markera långsidornas mitt med en nål. Markera även lockets mitt 
med en nål.



31. Nåla fast locket räta mot räta med ytterväskan (nåla från mitten 
och ut, locket ska inte nå hela vägen ut mot axelbandet). Placera 

fodret i ytterväskan och nåla ihop.

32. Sy ihop runt öppningen men lämna ett vändhål på den sida du inte 
syr fast locket. Sömsmån 1,2 cm. Vänd väskan rätt genom vändhålet 

och stoppa in fodret i ytterväskan.



33. Sy en söm runt hela väsköppningen, var noga när du syr över 
vändhålet så att sömsmånen är ordentligt nedvikt.

34. Om du vill kan du sätta en knapp så att locket går att knäppa fast, 
antingen en tryckknapp eller en knapp med knapphål.



35. Väskan inifrån.



Din väska är
nu klar!

Bra jobbat!



Inspirationsbilder

Jag vill rikta ett stort tack till alla sömmerskor som testat 
mönstret och kommit med värdefull feedback. Utan er hade 

det inte varit möjligt! 
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