
Net i blødt skind 
 

 

 

Du skal bruge: 

• Vokset side, pull-up 

• Skæreplade 

• Huggeplade 

• Operationskniv 

• Sadelmagernål #1 

• Vokset hørtråd 18/5 

• Lineal 

• Sort vinkel 

• Markeringspen 

• Råhudskølle 

• Craftplus opkradser 

• Plastspartel 

• Aquatack 

• Japansk fork 1-benet, 5 mm 

• Japansk fork 2-benet, 5 mm 

• Japansk fork 6-benet, 5 mm 

 

 

 



Step 1 
 
Det er en god ide at læse hele vejledningen, 
inden du går i gang med projektet. 
  
Nettet i blødt skind består af tre mønsterdele: 
Selve nettet, en lomme der er integreret i 
sidesømmet og 2 remme. 
Tegn de tre mønsterdele op på forsiden af 
skindet med en fedtpen og skær dem ud. 
 
Mønsterdel A: (selve nettet) 45 cm x 65 cm 
Mønsterdel B: (lomme) 18 cm x 24 cm 
Mønsterdel C: 2 remme på hver 70 cm x 5 cm 
 

 

Step 2 
 
Tegn på bagsiden af mønsterdel A en streg 10 
cm fra kanten på den lange led. 
 
Du skal bruge markeringen senere, når øverste 
kant skal ombukkes. 
 

 
Step 3 
Remme (mønsterdel C) 
 
Smør Aquatack på bagsiden af de to remme. 
Fold dem på midten på den lange led, så du får 
to stykker på hver 70 cm x 2,5 cm. Vær 
opmærksom på at folde dem lige på midten. 
 

 



Step 4 
Lommen (mønsterdel B) 

 
Marker på forsiden et sømrum på 5 mm på én 
kort og én lang side af lommen. Markeringen 
på den korte side er nu øverste del af lommen. 
 
Lav hullerne til pyntesyningen på den korte 
side. Begynd og slut 5 mm fra kanten. I 
hjørnerne skal du bruge en japansk fork med 1 
ben i størrelse 5 mm for at få en pæn 90 
grader hjørnesyning. Til resten af hullerne kan 
du bruge en japansk fork med 6 ben i størrelse 
5 mm. 
 
Når du skal sy, skal du bruge en tråd, der er 4 
gange så lang, som din sylængde. Der skal 
en nål i begge ender af tråden. 
 
Sy med sadelmagersting. Hæft ved at sy tre 
sting baglæns. 
 
Gør en tråd klar til at sy pyntestikningen øverst 
på lommen. Sy. Vær opmærksom på ikke at 
trække for meget i tråden, da du nu kun syr 
igennem et lag skind. 
 

 

Step 5 
Markering til påsyning af lomme 
 
Tegn på forsiden af mønsterdel A, hvor 
lommen skal syes på. 
 
Se modeltegningen for mål til opkradsning af 
skind. 

 
Opkrads vinklen til limning og påsyning af 
lomme. Krads på indersiden af stregen, så den 
ikke bliver synlig. 
 
Krads også op på den korte led af lommen – 
modsat af markeringen du lavede i step 4. 

 



Step 6 
Limning og påsyning af lomme 
 
Lommens bund syes på ret mod ret, så du får 
en skjult syning. 
 
Smør Aquatack på nederste del af lommen, 
der hvor du har kradset op og på den 
tilsvarende korte opkradsning på mønsterdel 
A. 
 
Placer lommen, så lommens nederste kant 
flugter med stregen på nettet. Lav en 
markering på 5 mm fra kanten til syning. 
 
Lav huller med den japanske fork med 6 ben i 
størrelse 5 mm. Begynd og slut din syning 5 
mm fra kanten. 
 
Pas på ikke at stramme stingene for meget når 
du syr. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
når du syr i blødt skind. 
 

 

 

Step 7 
Limning og påsyning af lomme på den lange 
led 
 
Kom Aquatack på bagsiden af lommen, 0,5 cm 
fra kanten og ind, og på det tilsvarende 
opkradsede stykke på mønsterdel A. 
 
Fold lommen op og lim sammen. 
 
Gør en tråd klar til at sy den lange side af 
lommen fast på nettet. 
 
Sy. 
 
 
 
  

 



Step 8 
Opmærkning til sammensyning af nettet 
 
Nettet skal syes sammen, så du får to synlige 
stikninger ved siden af hinanden. 
På den korte side af mønsterdel A – altså den 
modsatte side af hvor lommen er syet på - skal 
du på forsiden af skindet, lave to markeringer, 
en 5 mm fra kanten og en 10 mm fra kanten. 
 

 
Step 9 
 
På den korte side, hvor lommen er syet på, 
skal du tegne en hjælpestreg på forsiden.  
Tegn en streg 15 mm fra kanten og opkrads 
området. 
 
På den modsatte korte side af nettet, tegner 
du også en hjælpestreg 15 mm fra kanten og 
ind på bagsiden. 
 
Kom Aquatack på det opkradsede område på 
forsiden og bagsiden. 
 
Lim de to sider sammen, så du få et overlap på 
15 mm. 
 
Lav huller med en japansk fork med 6 ben i 
størrelse 5 mm i de to markeringer 5 mm og 
10 mm fra den kant, som du lavede i step 8. 
 
Gør en tråd klar og sy de to stikninger med 
sadelmagersyning. Vær opmærksom på ikke at 
stramme stingene for meget. 

 



Step 10 
Øverste kant på nettet 
 
Vend tasken med vrangen ud. 
Påfør Aquatack 9,7 cm fra øverste kant – altså 
ikke helt ned til din ombukningsstreg (den 
streg du tegnede i step 2) 
 
Fold øverste kant ned til stregen, så du får et 
ombuk på 5 cm. 
  
Step 11 
Bund 
 
Fold tasken så sammensyningen (den inderste) 
ligger 6,5 cm fra kanten. 
 

 
Step 12 
 
Lav en markering 5 mm fra nederste kant. Lav 
huller med en japansk fork med 6 ben i 
størrelse 5 mm. Begynd og slut din syning 5 
mm fra kanten. 
 
Sy bunden sammen med sadelmagersyning. 
Vær opmærksom på ikke at stramme stingene. 
 

 

Step 13 
 
For at skabe rummelighed i nettet skal du 
folde bunden. 
 
Læg nettet så hjørnet i bunden former en 
spids. 

Lav en markering hvor der er 4 cm fra kant til 

kant. Læg en vinkelmåler på, så du også 

tjekker, at sømmen er i midten. 
 



Lav huller med en japansk fork med 2 ben i 

størrelse 5 mm. 

Sy bunden. Stram ikke stingene for meget. 

Gentag processen i den anden side. Vend 

nettet. Vær meget grundig med at vende 

hjørnerne i nettet, så de bliver skarpe og 

flotte. 

 

Step 14 

Remme 

Lav en markering med en japansk fork 5 mm 

på de to remme. Lav en markering på den 

langside der ikke er foldet og i begge ender af 

remmen. 

Begynd markeringen i enderne og fortsæt på 

det lange led. Vær omhyggelig med at få et hul 

i de to hjørner - det giver den fineste syning. 

Gentag processen på den anden rem. 

 

 

 
Step 15 

Placering af remme 

På nettet måler du 7 cm ind fra siden og 4 cm 

ned fra øverste kant. Opkrads et lille område 

hvor remmene skal limes fast – opkradsningen 

skal være 2 cm bred og starte 0,5 cm fra 

øverste kant, så du er sikker på ikke at komme 

til at se det opkradsede område. 

 



Lav denne markering to gange på forsiden og 

to gange på bagsiden. 

Kom Aquatack på både nettet og de nederste 3 

cm af remmene. 

Lim remmene på nettet. Læg en huggeplade 

ind i tasken og lav hullerne “igen” – altså sæt 

benene fra din fork ned i de huller du har lavet 

på remmene. 

Påsyning af remme 

Påsy nu remmene med sadelmagersyning. Da 

det er et meget langt stykke, der skal syes, er 

det en god ide at sy hver rem af to omgange. 

Husk ikke at stramme stingene for meget. 

 

 

 

 

 

Din taske er nu færdig :) 

 
 


