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Den færdige lomme. Så kan du bruge den første (lomme nr 1) som 
skabelon, når du skal placere den på dit tøj, efter du har syet indsnit-
tene. 

Når man laver lommer med “fyld” er det altid en god idé at have en 
skabelontil at placere dem med, fordi de rykker rundt som de har lyst 
til. ;)
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Læg

Færdig lomme. Her kan det også være en god idé at bruge en skabelon
til placeringen af lommen, da den nemt kan udvide sig i midten.
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Paspoleret lomme

Paspel - der skal vlieseline på, klip 2 stk.

Fold

Sylinje Sømrum
1 cm

1 cm

Stor lommepose

Lille lommepose
2 cm Lommeåbning

Sømrum



Paspoleret lomme

Sylinje på dit tøj

Sylinje på dit tøj

Retside af dit tøj

Vrangside med vlieseline på

Vend pasplerne om på vrangsiden gennem hullet



Paspoleret lomme

Retside
Vrangside

Lille lommepose syes på 
nederste paspel i sømrummet

Vrangside



Paspoleret lomme

Store lommepose syes på 
øverste paspel i sømrummet, og 
lommeposerne syes sammen
til sidste, når alt ser ud som
det skal. :)

Vrangside færdig

Retside færdig



Skrå lomme med 1 paspel
Trådretning

Sømrum

Paspel - der skal vlieseline på (over det hele).

Pasplen skal helst have masser af cm i sømrummet i siderne,
så der ikke kommer til at mangle, da det er på skrå. :)



Skrå lomme med 1 paspel

Stor lommepose
I samme yderstof

Lille lommepose

Sømrum

Når stoffet klippes - her kigger vi på retsiden af
den store lommepose og vrangsiden af den lille. :)



Skrå lomme med 1 paspel

Retside, hvor lomme
placering er riet.

Sy linje

Lille lommepose
lagt over pasplen
på retsiden. 
Ret mod ret.

Sy linje

Stor lommepose.
Ret mod ret.

Paspel



RetsideVrangside

Skrå lomme med 1 paspel

Vrangside af dit tøj med vliseline

Sy linje

Sy linje

Pasplen og lomme-
poserne vendes om 
på vrangen.
Siderne foldes med 
ind - presses, og 
syes past på 
pasplen.

Lommeposerne kan 
nu syes sammen 
hele vejen rundt.

Pres, et voilá! :)



Lomme i søm

Vi leger vi har en nederdel med sømme foran.



Lomme i søm

Tegn den øverste
del af lomme som
du vil have den.

Bestem dybden
på lommen,
som du vil have
den. :)



Lomme i søm

Mønsterdelene udkopieres således:

Yderstof

Yderstof

lommefoer

evt. belægning

Vlieseline


