
Necessär med dragkedja 

Vi har ofta en massa små eller större saker som behöver sin förvaring. En bra grej 

som kan hjälpa till att hålla koll på var saker finns är att ha en necessär/liten väska i 

passande storlek för det som behöver förvaras. Du kan sy både  små väskor för 

småsaker och stora väskor för större saker. Ett tips är att sy flera och ge bort som 

gåva.  

Du behöver: 

● ett tyg till utsidan och ett annat till foder. 

● Du behöver också en dragkedja i valfri längd lagom för den necessär du ska sy 

och dessutom en passande tråd.  

Mått på tyget (bredd x längd): 

Utgå från dragkedjans längd och lägg till sömsmån t.ex. 1 cm  i var sida. Ex. min 

dragkedja är 20 cm och måttet på ena sidan av mitt tyg blir då 22 cm.  

Djup på necessären plus sömsmån x 2. Jag vill ha min lilla väska ca 15 cm djup och 

klipper två bitar vardera 22 cm gånger 17 cm.  

Dessutom klipper jag två bitar i samma storlek av tyget 

jag vill ha som foder.  

OM du har ett tyg med mönster som inte går att vända 

upp och ner får du tänka på att vända bitarna på rätt 

håll.  

Nu är det dags att börja sy 

Vi ska börja med att sy fast dragkedjan upptill på 

yttertyget. 

Du lägger dragkedjans rätsida mot rätsidan på tyget. 

Ha kläppen åt vänster. Byt till pressarfoten för 

dragkedjor om du inte redan gjort det.  

 

Innan du börjar sy fast dragkedjan kan du dra 

kläppen mot mitten av dragkedjan. Sy sedan en söm 

nära taggarna på dragkedjan. Just den här dragkedjan 

kommer att synas när väskan är färdig.  
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När du kommer till kläppen stannar du med nålen ner i arbetet, lyfter pressarfoten 

och drar kläppen under och förbi pressarfoten och sänker sedan pressarfoten igen 

och fortsätter att sy.  

Om du försöker sy förbi kläppen utan att flytta den kommer din söm att göra en 

sväng och det vill vi inte.  

Pressa sömsmånen ner mot själva väskan för att tyget 

ska ligga slätt ner från dragkedjan. Pressa antingen med 

ett strykjärn eller tryck med fingret. Nåla sedan andra 

sidan av dragkedjan på samma sätt mot rätsidan av den 

andra biten av yttertyget.  

 

 

Nu ska du sy fast fodret mot dragkedjan. Dragkedjan 

ska ligga mellan tyglagren med taggarna nedåt.  

Sy från yttertygets sida, där du ser den tidigare sydda 

sömmen och sy i exakt samma söm. Flytta kläppen på 

samma sätt som tidigare när du kommer fram till den.  

Pressa ner fodertyget från dragkedjan ner mot tyget. 

Sy även andra sidan på samma sätt.  

 

Nu ska du sy ihop väskan runt hela kanten. Du lägger 

yttertyget räta mot räta liksom fodertyget räta mot 

räta. Sömsmånen vid dragkedjan läggs ner mot 

fodertyget/innerpåsen.  

 

Du ska lämna en öppning nertill i botten på fodret för 

att kunna vända väskan. Lämna även dragkedjan lite öppen för att kunna vända 

påsen lätt. Sy från botten av fodret runt hela väskan. Sy tillräckligt nära dragkedjan 

när du kommer dit och ta det lugnt så att du inte råkar sy i taggarna. Fortsätt hela 

vägen runt yttertyget, förbi dragkedjan på andra sidan och fram till där öppningen 

ska börja i botten.  

Pressa på sömmen innan du vänder.  
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Klipp av hörnen för att det ska bli snyggare hörn när 

du vänt på väskan. Klipp nära sömmen, men akta så 

att du inte råkar klippa av tråden.  

 

 

 

Vänd väskan och tryck ut hörnen med hjälp av en 

spetsig pryl, t.ex. en sticka, kina-ätpinne e.dyl.  

 

 

 

 

Sy ihop vändhålet.  

Antingen för hand med smygstygn eller på maskin. 

 

 

 

 

Nu är du klar! 
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