Laptopfodral efter datorns mått
Den här konstruktionen bygger på att en modern dator är så tunn att bredden på en
dragkedja räcker som remsa runt om.

1. Mät datorn
Fodralet sys av två lätt vadderade sidostycken
som sys samman med en smal remsa.
Remsan görs av en dragkedja som förlängs med
två tygkanaler så den når runt ytterkanten. I
och med att förlängningen görs som kanaler
blir det inga råa sömmar på remsan.
Jag gör remsan med rejäl marginal på längden
för jag tycker det är enklast att klippa den i rätt
längd efter att jag sytt fast största delen.

Sida med lätt rundade hörn:
2 st yttertyg
2 st innertyg
2 st mellanlägg (jag använder
Vliseline H630)
Storlek och form som datorn +
1 cm sömsmån.

I mitt fall är datorn 21*31 cm. Då blev mina
mått så här:
Sida: Yttertyg, mellanlägg, innertyg: 23*33 cm
Kanaler: 35*7 cm. (Eftersom den dragkedja jag
valt är 2,5 cm bred. )
Dragkedja: 50 cm.

2 st tygbitar till kanaler i ett
tyg som matchar dragkedjan.
Dubbelt så breda som dragkedjan
plus sömsmån. Längd så att den
färdiga remsan når runt hela
datorn med mycket god marginal.
Dragkedja: lång som datorns
långsida plus ungefär 20 cm

2. Sidorna

Sy samman yttertyg, mellanlägg och innertyg med en tät och bred sicksack runt om.
På så vis får jag en stabil kant att hantera när fodralet ska moteras.

3. Remsan

1. Sy de två kanalerna genom att sy samman långsida mot långsida med rätsidan
inåt.
2. Pressa ut sömmen och presssa kanalen platt.
3. Trä in dragkedjan i den ena kanalen så att bara den allra yttersta millimetern av
dragkedjan tittar ut. Sy en söm tvärs över.
4. Vräng kanalen rätt. Sy en söm tvärs över vecket.
5. Gör likadant i andra änden av dragkedjan.

Så här ska den färdiga remsan se ut. En dragkedja förängd av tygkanaler i varje ände.

4. Montering av första sidostycket

Nåla eller nyp fast remsan runt om det ena sidostycket. Låt gärna remsan gå någon
millimeter utanför sidostyckets kant. Då går det att dölja kanten med en stickning i
nästa steg.
Lämna öppet ca en decimeter i underkanten och sy fast remsan. Även om jag räknat
1 cm sömsmån vid tillklippningen syr jag med något smalare. I och med att jag syr i
vävt tyg är det bra att få några millimeter tyg extra så det inte blir för tajt.

1.
2.
När remsan är nästan helt fastsydd syr jag ihop den och klipper av överlappningen.
Sedan syr jag den sista biten av sömmen.
På det här viset behöver jag inte räkna så ruskigt noga på längden - jag tycker
annars det är väldigt knepigt att få längden rätt med rundade hörn.

5. Sy ner sömmen med en stickning

Vik ner remsan och sy en stickning från framsidan. Dels gör det sömmen starkare,
dels kan det dölja sidostyckets sicksackkant.

Jag misslyckades lite i hörnen men i stort sett har jag fått till en snygg dold kant.

6. Montering av andra sidostycket

Det andra sidostycket monteras som det första. Kom ihåg att ha dragkedjan lite
halvöppen (eller helöppen om du gillar det).
Stickningen på andra sidostycket var jag nervös inför. Med dragkedjan fullt öppen
var det enklare än jag vågat hoppas. Jag började på mitten av undersidan så att jag
inte behövde ha så mycket tyg krängt över maskinen.

