
Flettede tasker
- Trin for trin forklaringer med billeder

Inkl.:
Sådan laver du tasker
Bunde i forskellige størrelser
Sæt lynlås i
Sy for i
Sæt hank på
Lukke-klap
Taskens størrelse
Ternstørrelse
Sådan laver du mønstre
Inspiration

Rie Wiberg



Rie Wiberg

Copyright: Rie Wiberg, Alt om Hobby, 2013
www.altomhobby.dk 
ISBN: 9788740402759 , version: 1.0

Flettede tasker



Hvis der kommer ændringer til denne bog eller jeg vælger at udvide den 
med flere tips, vil du sikkert gerne have et nyt eksemplar.
I så fald skal du bare sende en email til info@altomhobby.dk og skrive noget i ret-
ning af:
“Jeg vil gerne have tilsendt opdateringer af din bog om flettede tasker.”

Så sender jeg dig - helt gratis - en ny version, hvis jeg tilføjer eller ændrer noget.

Jeg har planer om mange flere hobby-bøger, så hvis du melder dig til at få opda-
teringer, kan jeg godt finde på at sende en mail om, at jeg har lavet en ny bog. Men 
ellers skal jeg nok lade være med at skrive til dig.    :o)

Rigtig god fornøjelse med fletteriet!

Mange hilsener fra Rie

Kære læser

Jeg håber, at du får glæde af bogen her.

Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi 
www.altomhobby.dk, hvor jeg har samlet instrukser, 
tips og inspiration til mange forskellige hobbies.

(Og ja, meget af denne bog ligger også på www.
altomhobby.dk. Men ikke alt - jeg har samlet en del 
guldkorn, som kun står i bogen.    ;o)  )
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Du har sikkert set flettede tasker i butikkerne. De går under mange navne - bl.a. eco-
bags, candywrapper bags og meget andet.

Om flettede tasker

Taskerne fås i mange forskellige farver og designs. Desværre er de som regel ret 
dyre, men heldigvis kan du selv lave dem - og det koster dig ikke meget andet end 
tid. Så får du også præcis den størrelse og det design, du ønsker dig.

Det tager lidt lang tid, men det er ikke svært, og resultatet er flotte og holdbare
tasker, som du vil få masser af komplimenter for.
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Før du går i gang
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Materialer
Grunden til, at taskerne er kendt som ecobags, er fordi de er lavet af ting, der ellers 
bare ville blive smidt ud. Originalt blev de lavet af slikpapir - deraf navnet candy-
wrapper bags - men de kan laves af meget andet.

Det mest almindelige er slikpapir, chipsposer, kaffeposer, dameblade, gavepapir, 
aviser og reklamekataloger.

Der er næsten ingen grænser; så længe det er så fladt som papir, kan det bruges.
Så det er bare om at finde noget med et pænt mønster og gå i gang med at klippe, 
tape, folde og flette.

Tape
De færreste tynde materialer kan tåle det slid, en taske udsættes for. Ud over at 
den hænger over skulderen får du måske også lige brug for at sætte tasken fra dig 
på jorden, tage den med ud i regnvejr etc., og det er hårdt for tasken.

Du bør derfor beklæde ternene med tape. Det kommer jeg nærmere ind på senere i 
bogen.

Almindeligt pakketape er meget velegnet.

Snor
Du kan bruge mange forskellige typer snor. Det vigtige er, at det kan tåle et vist 
træk uden at knække, og det må ikke være for tyndt, så det skærer gennem papiret.

Jeg bruger selv hæklegarn, og en bruger på altomhobby.dk har anbefalet 
fiskesnøre. Det er både holdbart og gennemsigtigt, og det er derfor nemmere at 
skjule snoren. Jeg har ikke selv haft problemer med at skjule mit ellers tykke, 
lilla hæklegarn, men hvis du vil være helt sikker på at undgå det problem, skulle 
fiskesnøre være godt.

Nål
Det er bøvlet at bruge en almindelig nål, da spidsen vil stikke 
sig ind i papiret. I stedet kan du bruge en klips, som du folder 
en smule ud.
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Taskens størrelse & ternstørrelse
Inden du går i gang, skal du vælge, hvor stor en taske, du vil have. 

Find først og fremmest ud af, hvor bred, dyb og høj tasken skal være i centimeter. 
Derefter skal du vælge tern-størrelse.

Sædvanligvis bruges små tern til små tasker og større tern til større tasker, men det 
er naturligvis op til dig selv. Det handler om smag og behag - og selvfølgelig om, hvor 
mange timer du har lyst til at bruge på tasken.

Jo mindre tern, jo længere tid tager det at lave tasken. Og ud over tidsforbruget, så 
skal du også være opmærksom på, at det kan virke lidt overvældende og “rodet” med 
en stor taske lavet af helt små tern. Det kan derfor være en fordel at holde sig til kon-
ventionerne og lave små tasker af små tern og større tasker af større tern.

For at give dig en ide om tern-størrelser har jeg valgt at vise dig disse tre tasker:

Den første taske er en lille håndtaske med plads til det mest 
nødvendige.
Den er ca. 16 cm bred og ca. 10 cm høj, og ternene er lige over 
1 cm brede og høje. Der er 32 tern i hver ring og 5 ringe i alt. 
Den nederste ring er syet sammen til bund.

Den næste taske er en lidt større håndtaske.
Den er ca. 21 cm bred og 15,5 cm høj, og ternene er 1,5 x 1,5 
cm. Der er 40 tern i hver ring og 7 ringe i alt. Bunden er lavet 
ved at sy den nederste ring sammen.

Tredje taske er en stor skuldertaske. Den er 38 cm bred, 
39 cm høj og 9 cm bred, og ternene er 3,5 x 3,5 cm.
Der er 36 tern i hver ring og 8 ringe i alt.

Bunden er simpelthen den nederste ring, der er bukket 
og syet sammen. Det vil normalt give en smal bund med 
spidse ender, men fordi ternene er så store i denne taske, 
kan de nemt bukkes og sys pænt sammen til en flad bund.
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Når du har valgt størrelsen på tasken og størrelsen på ternene, er det tid til at regne 
ud, hvor mange tern du skal bruge.

Ternene står på højkant (som ruder i kortspil) og ligger forskudt, så du kan ikke bare 
lave 20 tern á 1x1 cm, hvis din taske skal være 20 cm i omkreds.
I stedet skal du måle ternene på tværs, og derefter fordoble antallet fordi de ligger 
forskudt.

Altså:
Hvis dine tern er 1x1 cm, så vil de være 1,5 cm på tværs. Hvis din taske skal have en 
omkreds på 24 cm, så skal du dele 24 cm med 1,5 cm = 16 stk.
Og så skal du fordoble det, så de kan ligge forskudt. Du skal altså bruge 32 tern á 1x1 
cm for få en 24 cm omkreds på tasken.

Hvis dine tern er 2x2 cm, så vil de være ca. 2,5 cm på tværs. Hvis din taske skal være 
40 cm i omkreds, skal du dele 40 cm med 2,5 cm = 16 stk.
Igen fordobler du antallet og skal dermed bruge 32 tern.

OBS!
Vær opmærksom på, at nogle bunde kræver, at antallet af tern går op med bestemte 
tal. Lav derfor bunden først og tæl så, hvor mange tern, du helt præcis skal bruge.

Det samme gælder, hvis du vil have en lukke-flap på tasken. Den flap, jeg viser in-
strukser til, kræver ringe, der kan deles i 4.

Vælg derfor på forhånd, hvilken type bund du ønsker, og om du vil have flap.
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Når du har besluttet, hvor store tern, du vil have, skal du lave et lille regnestykke for 
at finde ud af, hvor store stykker papir, du skal bruge.

Størrelsen på ternet skal ganges med 4 for at finde bredden, og længden skal være 
bredden gange to, plus en centimeter.

Så hvis du f.eks. vil have kvadrater, der er 1 cm på hver led, skal du klippe papirer, 
der er 4 cm brede og 9 cm lange (4 x 2 plus 1).

Hvis kvadraterne skal være 2 cm på hver led, skal du bruge stykker, der er 8 cm 
brede og 17 cm lange (8 x 2 plus 1).

Eksempler:
1 x 1 cm tern = 4 x 9 cm papir
1,5 x 1,5 cm tern = 6 x 13 cm papir
2 x 2 cm tern = 8 x 17 cm papir
2,5 x 2,5 cm tern = 10 x 21 cm papir
3 x 3 cm tern = 12 x 25 cm papir

Hvis du vil have et bestemt stykke af papiret til at være synligt, 
er det også muligt. Se kapitlet om at lave en skabelon.

Og lad os så komme i gang!    :o)

Papirets størrelse



12

Ringe
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Du kan med fordel bruge en skæremaskine. Den skærer mere lige end en saks, og 
desuden kan du skære flere stykker papir samtidig i stedet for at klippe hvert papir 
for sig. Du skal bruge rigtig mange papirstykker, så enhver optimering er et plus.

Når jeg bruger gavepapir, tegner jeg firkanter op på bagsiden af papiret, og klipper 
med saksen et antal baner, der ikke er for brede til maskinen. Så skærer jeg resten i 
maskinen.

Når jeg bruger bøger eller ugeblade, river jeg simpelthen et antal sider ud (afhængigt 
af, hvor mange maskinen kan klare på én gang), og så bruger jeg den indbyggede lin-
eal i skæremaskinen til at skære den rigtige størrelse ud på en hel bunke ad gangen.

Skær papiret ud
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Tasken skal helst kunne holde til at blive brugt, og papir alene er sart. Dæk derfor 
midten af hvert stykke papir med bred tape (pakketape), så det kan tåle slid, regn-
vejr etc.

Det er ikke vigtigt at tapen dækker hele papiret - bare den del, der vender udad, når 
du har flettet ternene.

Det tager lang tid at tape hvert stykke papir, men du kan spare en masse tid med 
dette smarte trick:

Når du har dækket hele striben, kan du 
simpelthen rykke papirerne ud over kanten, 
hive mere tape af rullen og igen lade rullen 
hænge ud over kanten.

Det kan være lidt svært at se tapen, når den 
ligger på bordet - men det går SÅ meget 
hurtigere end at sidde og lave dem enkelt-
vis.

Beskyt med tape

Træk et stykke tape frem, lidt længere end  
et papir.
Sæt et enkelt stykke papir fast for enden af 
tape-rullen, og rul derefter tape ud i bordets 
længde (med klister-siden opad). 

Stil noget tungt ovenpå det første stykke, så 
tape-rullen kan hænge ud over kanten. På 
den måde ligger tapen helt fladt på bordet, 
og du kan lægge papir efter papir på den.
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Tapen behøver som sagt ikke dække hele papiret. Du kan gøre det nemmere at 
klippe tapen over bagefter ved at lade papirstykkerne gå et stykke ind over hinanden.

På den måde kan du bagefter simpelthen vippe papirerne, hvor de støder sammen, 
og lade saksen glide hen over “bukket” nedefra. Den vil nemt skære tapen over.

De færdige papirstykker - klar 
til at blive foldet og flettet.
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Først folder du papiret på den lange led - midtpå.

Herefter folder du begge sider ind til midten.

Fold papiret på midten (den første fold, du 
lavede), så papiret nu ligger firdobbelt.

Til sidst foldes begge sider 
ind til folden på midten.

Fold papiret

Fold den lange strimmel på midten.

Dem her skal du bruge 
RIGTIG mange af.

Læg den sammen, så den foldes 
på midten (den første fold du 
lavede på den lange strimmel).
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Vær opmærksom på, at der er forskel på de to 
sider af det foldede papir.

Den ene (på billedet her til venstre) kan vi 
kalde “den simple side”. Det er den side, du 
stikker nye papirstykker ind i.

Den anden side kan vi kalde “siden med mange 
lag”.

Den skal vende opad, når du stikker papirstykket 
ind i et andet stykkes simple side.
På den måde ligger den simple side klar til brug, 
når du vender det hele om og skal stikke næste 
stykke papir ind.

Nu er vi klar til at flette.

Hold det første stykke med den simple side udaf, så det 
er nemt at stikke næste stykke i.

Tag et stykke papir mere og vend “siden med mange lag” 
opad. Stik de to vinger ind i de to huller i det første stykke.

Den eneste grund til denne regel er, at det er nemmere at flette på den måde. Det 
er simpelt nok at ramme de to lommer på den simple side - men “siden med mange 
lag” har mange steder, du kan stikke papir ind.
Så hvis du får vendt et tern forkert og først opdager det efter du har flettet videre, 
er der ingen grund til at pille det op og starte forfra. Bare fortsæt.

Flet stykkerne sammen
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Hiv papiret igennem. Det er ok, at det føles 
lidt løst - det bliver strammere lige om lidt.

Vend papirerne om 
(de skal drejes 180 
grader), så du kan 
stikke et nyt stykke 
papir i den simple 
side af det sidste nye 
stykke.

Så stikker du næste papir i.

Vend igen og stik et 
nyt stykke igennem.

Hiv papiret igennem. 

Sådan fortsætter du, til 
du har en lang række.
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Saml ringen

Når din række af tern er lang nok, skal 
den samles til en ring.

Det sidste stykke, du sætter på, skal 
kun være foldet på midten.

Her ser du det første stykke i 
ringen.

Det sidste stykke skal stikkes 
igennem dér, hvor jeg har sat 
neglefilen ind, og så skal enderne 
stikkes tilbage ind i det sidste 
stykke.

Det er vigtigt, at de to ender kommer ned i hver deres “lomme” i det sidste stykke. 
Det gør en kæmpe forskel for, hvor holdbar samlingen er.

Kig evt. på de tern, du har flettet sammen undervejs, og læg mærke til, hvordan de er 
flettet sammen.

Jeg folder det ene hjørne på hver 
ende ind, og bruger en neglefil til 
at få dem helt ned i lommerne. 
 
Jeg har drejet det forreste stykke 
af kæden en halv omgang for 
bedre at kunne komme til.
Den ene side af det sidste tern er 
stukket igennem midten af det 
første tern.
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Nu drejer jeg den første del af kæden, så 
den vender rigtigt.

Flappen på det sidste tern bliver dermed 
bukket ned til den lomme, det skal stikkes 
i.

Flappen er stukket ned i lommen som 
pilen peger på.

(Den anden flap har jeg bøjet til siden 
- det er bare, så du bedre kan se, hvad 
jeg gør.)

Så skal den anden flap stikkes ned i 
midten af første tern.

... og så NED i lommen. Det gør ringen 
meget stærkere.

(Igen: Kig evt. på alle de tern, du har 
flettet sammen, og se hvordan de sid-
der sammen. Det er præcis den samme 
måde, det sidste tern skal sidde.)

Nu er ternet samlet helt.



21

Og så har du en færdig ring.

Driller det lidt at sætte ringene sammen til sidst?
Så har jeg lavet en lille video til dig her:

http://www.youtube.com/watch?v=jY8Otsx-6KM&hd=1&autoplay=1

Det er lidt nemmere at se på disse billeder.

Flapperne skal ned i hver sin lomme. Pilenes 
spidser peger lige på de to lommer - her skal 
flapperne ind.

Det er meget vigtigt, at du får flapperne ned i 
lommerne, da det gør samlingen lige så stabil 
som resten af ringen.

Video
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Sy sammen
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Tips
Det er ganske nemt at sy de flettede tasker sammen, når man lige har luret, hvordan 
det skal gøres. Det sværeste er bunden - men der er forskellige måder at gøre det på, 
så du kan prøve dig frem og vælge den, du foretrækker.

 
Sy bunden først eller sidst?

Start med bunden. Hvis du først har syet nogle ringe sammen, er det sværere at 
komme til nede i bunden bagefter - det undgår du, hvis du laver bunden først.

Jeg vil dog anbefale, at du først læser, hvordan man syr taskerne sammen - og måske 
lige syr to ringe sammen, så du har styr på, hvordan man gør. Derefter kan du sy en 
bund, og så bygge ring efter ring på bunden, indtil tasken har den størrelse, du øn-
sker.

 
Sy tasken på indersiden eller ydersiden?

Jeg har lagt mærke til, at andre kun syr på ydersiden, så det kan du sagtens gøre. Jeg 
foretrækker at sy både på indersiden og ydersiden, så tasken bliver mere holdbar.

Jeg syr først indersiden - det er svært at komme til indeni, når du først har syet et 
par ringe sammen - og derefter ydersiden. Sørg for ikke at stramme snoren for meget 
på ydersiden; det vil presse ternene for meget sammen, så du risikerer at de “rynker” 
lidt.

 
Hvilken tråd?

Du skal bruge noget snor, der er holdbart (ikke knækker under pres), og som ikke 
flår papiret op, når du strammer snoren. Jeg har købt noget hæklegarn, og det virker 
fint.
Fiskesnøre er også meget effektivt. Det er holdbart og nærmest usynligt bagefter.

 
Hvilken nål?
Det er besværligt at bruge en nål, da den nemt stikker ind i papiret 
og sætter sig fast.
Derfor bruger jeg en papirklips, hvor jeg har rettet den ene ende 
ud, så den nemt kan føres gennem ternene og hive snoren med 
igennem.
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Sy ringene sammen

På den måde kan du sy zig-zag.

Hvis det ikke er muligt at lægge ternene korrekt - dette kan være et problem afhæn-
gigt af, hvilken bund du laver - må du sy i cirkler, som det bedst kan lade sig gøre. 
Men det er klart nemmest at sy i zig-zag.

Først og fremmest skal du vide, at der er to sider til hver tern.

Som du kan se på billedet til højre, er der to “lommer” på højre 
side og kun én “lomme” på venstre side.

Når du syr rækkerne sammen, skal du sørge for at ternene mødes, så en 1-lomme 
side støder mod en 2-lomme side (ligesom på billedet herunder).
(Hvis du er i tvivl, så læs næste side med - så skulle det gerne være tydeligt.)

En almindelig kællingeknude eller to er nok. En kællingeknude består af to knuder: 
Først en helt almindelig knude og derefter en omvendt knude. Dette låser snoren.
Bind evt. halvanden eller to kællingeknuder, hvis snoren ikke er for tyk.

Før snoren gennem et tern på indersiden og bind 
den fast rundt om ternet.

Nu kan du begynde at sy. Hver gang du løber tør 
for snor, kan du blot binde et nyt stykke snor på 
den eksisterende og fortsætte. Husk at binde solide, 
men ikke for store knuder; hvis knuden er for tyk, 
kan det give problemer at få den igennem ternene, 
og det er nemmere at skjule knuden inde i et tern, 
hvis den ikke er for tyk.

Sæt snoren fast
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Læg to ringe mod hinanden, så 
sider med 1 lomme og 2 lom-
mer vender mod hinanden, som 
beskrevet på forrige side.

Før snoren gennem en lomme i 
den ene ring.

Før nu snoren ned gennem den 
tilstødende lomme i den anden ring.

... og op igennem den tilstødende 
lomme i første ring. 

Fortsæt hele vejen rundt.

Zig-zag syning.

Sy
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Sy bunden sammen
Den mest almindelige måde at lave bund på tasken er simpelthen at sy den nederste 
ring sammen.

Alternativt kan du lave en bredere bund - det kan du læse mere om i kapitlet om 
bunde.

Når man syr en cirkel sammen 
på denne måde, vender ens 
sider mod hinanden.

Det betyder, at du ikke kan sy 
bunden sammen med zig-zag 
ligesom resten af tasken.

Derfor må du sy sammen 
i “cirkler” for at forbinde 
ternene i bunden.

Der er ingen decideret opskrift på det - du må bare sy sammen, så godt du kan. Sørg 
for, at du kommer gennem alle tern mindst 1 gang, så “revnen” bliver lukket orden-
tligt.
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Hjørnerne er den drilske del af 
bunden.

Der vil være et tern tilovers i 
hver ende af bunden, og det er 
du nødt til at bukke ind i tasken.

Det gule tern skal bukkes ind i tasken.

Det er en god ide at bukke det lidt frem 
og tilbage den ene og anden vej, så det 
bliver lidt mere smidigt.

Jo større tern, du har, jo nemmere er 
det at bukke hjørnet ind.

Sådan skal det bukkes ind.

Nu kommer den drilske del. 

Du er nødt til at sy lidt frem og 
tilbage på bundens inderside 
mellem ternene, og der er ikke 
nogen opskrift på det. Så du må 
være kreativ.
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Nu er det syet sammen

Set indefra.

Hjørnet er ikke helt lukket.
Derfor foretrækker jeg at beklæde 
indersiden af taskens bund med 
pakketape, så der ikke er nogen 
små huller, som småbitte ting kan 
snige sig ud gennem, når jeg bruger 
tasken.

Den anden ende af bunden.

Først bukkes ternet den ene vej.

... og så den anden vej.
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Ternet foldes ind under.

... og der sys frem og tilbage så 
godt som muligt. Nu er det lukket.

Når du har syet bunden 
sammen, bukkes kanterne 
evt. op for at forme bunden 
lidt.

Næste kæde sættes til bunden, og du 
syr, som resten af tasken skal sys.
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Her er næste ring sat på. Du kan se, at 
jeg endnu kun har syet på indersiden, 
og derfor er ydersiden ikke helt køn - 
den skiller lidt.

Endnu en ring er syet på - og nu 
er der kommet et lag pakketape i 
bunden af tasken.

Så er alle ringene syet sammen. 

På billedet er der også sat lynlås i 
tasken.
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Større bund
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Hvor stor skal bunden være?
Der er flere forskellige måder at lave en bund til din flettede taske.

Det afhænger af, om du vil have en flad bund eller spidse hjørner, og hvor bred 
bund, du ønsker.

Jeg vil anbefale, at du altid starter med bunden og syr ringene på bagefter. Det gør 
det meget nemmere at komme til, end hvis du syer bunden på til sidst.

Som nævnt kan du simpelthen sy den nederste ring i tasken 
sammen. Så får du en smal bund med lidt spidse hjørner.

Se kapitlet om at sy taskerne sammen for instrukser om at sy 
bunden sammen.

Du kan også flette en smal, flad bund.
Denne bund er 4 tern bred - omtrent ligesom bunden ovenfor 
- men den har lidt mere firkantede hjørner og bliver dermed 
bredere.

Vil du hellere have en lidt bredere, flad bund i din taske? Denne 
bund er 5 tern bred.

Denne kvadratiske bund kan også bruges til f.eks. en skål eller 
et fad.

Ønsker du en bred, flad bund på din flettede taske, kan du flette 
en bund, der er 7 tern bred.

Sy bunden sammen

4 tern bred bund

5 tern bred bund

7 tern bred bund

Kvadratisk bund
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4 tern bred bund
Denne måde giver ikke en helt firkantet taske - den runder en lille smule i enderne.

Start med at flette to stykker i den 
længde, du vil have tasken.

Den yderste flap i hver ende er 
“løs” (fordi den ikke er flettet 
sammen med noget), men dem 
gemmer vi inde i tasken.

Det gør dem nemmere at bøje 
ind, end hvis du simpelthen syr 
den nederste ring i tasken sam-
men som bund.

Sy stykkerne sammen til en bund.

Vær opmærksom på, hvilken vej, 
ternene vender.
Der vil være et sted, hvor de vend-
er forkert, og du derfor er nødt til 
at sy i cirkler i stedet for i zig-zag

Bunden på billedet passer til en ring med 25 takker nedad (altså 50 tern i alt, hvor 
halvdelen “takker opad” og halvdelen “takker nedad”).

Hver rød prik markerer, at der er plads til et tern/hak i ringen.

- og det er op til dig selv, om det skal være, når du syr bunden sammen, eller i den 
ene side af bunden, når du skal sy den første ring på. Jeg synes, at det er nemmest at 
sy i cirkler i bunden.
Vend og drej de to bundstykker, til de vender den vej, du ønsker.
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Når du har talt hakker, ved du, 
hvor mange tern dine ringe 
skal have.

Tjek alligevel, at størrelsen 
passer med dine ringe.

Disse to flapper sys op i hakket 
eller bøjes ind i selve tasken, 
afhængigt af, hvordan det passer 
sammen.

Fordi det er de lidt løse ende-
flapper, er det relativt nemt at 
bukke den ene flap ind i tasken.

Her kunne den ene sys op i hakket, 
mens den anden blev bøjet ind i 
tasken.

Her kan du se det 
endelige resultat.
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5 tern bred bund

Den færdige bund, klar til 
at få syet ringe på.

Vi skal bruge to stykker, som vi syr sam-
men til bund.

Start med at flette en kant, som har den 
størrelse, som du ønsker for bunden.
(Hvis du ikke ved, hvordan du fletter 
sådan en ramme, kan du se det i kapitlet 
om kvadratisk bund.)

Derefter fletter du et almindeligt stykke, der passer i hullet på rammen.
Det sidste stykke i hver ende er tyndere end resten. De skal stikke ud over hullet.

Altså: Hvis du skal bruge f.eks. 10 tern til at fylde hullet, så fletter du 10 tern PLUS 
de to tynde ender.

De to stykker lægges 
sammen.

Når du syr stykkerne sammen, skal de 
tynde flapper (og den ene række tern)
ligge ovenpå den side, der bliver in-
dersiden af tasken.
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Sådan ser bunden ud udefra / 
nedefra.

Det inderste stykke er 2 tern bred, men der er kun plads til 1 række tern inde i den 
yderste ring. Så halvdelen af ternene kommer til at overlappe tern i den yderste ring. 

De grønne prikker på billedet nedenfor markerer de tern, der hører til den inderste 
række. De røde pile viser syningen.

Ude i enderne må du sy lidt frem og tilbage mellem forskellige felter for at få det til 
at sidde godt sammen.

Hvis du syr lidt stramt, og dine tern ikke er alt for tykke, kan det ikke ses, at de to 
rækker tern overlapper. Husk at sy både på indersiden og ydersiden af bunden, så 
stykkerne bliver holdt ordentligt sammen – så bliver overlapningen også mindre 
synlig.

Prøv at vende og dreje den inderste lidt, vende den på hovedet og den slags. Der er 
én vej, hvor lommerne passer bedre sammen til syning end den anden vej.
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7 tern bred bund

Til denne flade bund 
fletter vi to stykker og 
syr dem sammen til 
en helt flad bund til 
din flettede taske.

Først fletter vi det inderste stykke. 

Flet så langt et stykke, som du har 
brug for.
“Drej rundt” og flet tilbage samme vej, 
så den ene række bliver overlappet.

(Hvis du ikke ved, hvordan du vender, 
kan du se det i kapitlet om kvadratiske 
bunde.)

Du kan se her, hvordan den 
overlapper.

Sæt de to ender sammen, 
ligesom når du lukker en 
ring.
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Dette stykke skal sys sammen, så det 
bliver lukket.

Det er en god ide at bruge så tyndt papir 
som muligt til at flette de to rækker, der 
overlapper.
På den måde bliver det mindst synligt, 
at der er to lag.

Derefter fletter du en “kant”, der kan 
gå hele vejen rundt om midterstykket.
(Se hvordan i kapitlet om kvadratiske 
bunde.)

Sy dem sammen.

Her kan du se det endelige 
resultat.

På billedet er det ikke syet 
sammen endnu. Det bliver 
pænere efter syning.

Dette billede er fra en 
anden bund, der er 
lavet på samme måde.

Sådan ser det ud, når 
det er syet sammen.



40

Så er bunden syet på tasken - og 
overlapningen er stort set usynlig.
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Kvadratisk bund
Start med at flette to stykker sammen.

Læg mærke til at stykke 2 vender den forkerte vej i 
forhold til, hvordan man normalt fletter; den simple 
side vender opad.
Det gør vi, fordi næste stykke papir skal stikkes ind 
fra den forkerte side - og det er nemmest at stikke 
papiret ind, hvis der kun er to “revner” i stedet for 
mange.

Hiv stykket igennem.

Nu tager du et tredje stykke, og stikker det den 
forkerte vej ind i nr. 2 - og stykke 3 skal også 
vende på hovedet.

Hiv dem sammen.

Tag et fjerde stykke, denne gang kun foldet 
på midten, og stik det ind i nr. 3. Lad det 
vende rigtigt denne gang.
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Her kan du se, hvordan det hele 
vender.

Træk det igennem.

Luk sammen ligesom når du lukker en ring.

Brug evt. en neglefil til at få enderne ned 
i stykke 1’s lommer.

Sørg for, at enden kommer ned i lommen - lige 
ved pilens spids. Så holder det meget bedre.

Den anden flap skal ned i lommen overfor.
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Så er den lukket helt.

Nu har du midten af din bund.

Så skal du lave en ramme.

Flet 5 stykker sammen som normalt.

Det sjette stykke skal stikkes ind i den “forkerte” 
side af nr. 5.

Så har du et hjørne.
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Flet videre fra nr. 6. Det er lidt svært 
at komme til, men det kan lade sig 
gøre.

Flet videre som normalt.

Vi skal have lavet et hjørne mere, så du skal igen 
stikke et stykke ind den forkerte vej.

Det er lettest, hvis det forrige stykke er stukket 
ind med bunden i vejret. (Ikke som på billedet.)

Træk igennem og fortsæt, til du er 
kommet hele vejen rundt.
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Flet enderne sammen ligesom i en ring.

Nu har du to stykker, der kan sættes sammen 
til en flade.

Flet en større kant, ligesom du flettede den 
lige før - blot med længere “almindeligt 
flet” mellem hjørnerne.
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Nu har du tre stykker, der kan 
sættes sammen til en bund.

Flet flere rammer, indtil bunden 
har den størrelse, du ønsker. Husk 
at sy dem sammen både på over- 
og undersiden.

Hvis du er i tvivl om antallet af 
“takker” i de ringe, der skal sys 
på, har jeg på dette billede sat en 
rød prik alle de steder, hvor et 
tern/hak vil passe ind.

Denne bund vil kræve en ring 
med 20 takker - altså 40 tern i 
alt.

Når du skal sy ringe på, buk-
ker du de tern, der stikker ud af 
bunden, opad, ligesom på det 
lille billede.



47

Ekstra tilføjelser
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Flap til at lukke tasken
Vær opmærksom på, at tasker med denne flap kun kan laves i visse antal tern, fordi 
hver “ramme” fylder fire tern. Du skal derfor sikre dig, at antallet af hakker ned i 
kanten på den ene side af tasken går op i fire.

Du skal bruge teknikkerne fra kapitlet om den kvadratiske bund.

Først fletter du en firkant.

Følg pilene her på billedet, 
hvis du er i tvivl om, hvordan 
du fletter firkanten.

Derefter fletter du “rammer” 
til firkanten.

Fordi du ikke fletter hele 
rammer/firkanter, men 
stopper midt i fletningen, er 
endestykkerne tynde - men 
det er ok. Det skjuler vi i 
tasken.



49

Flet så mange rammer, du har brug for, indtil 
flappen bliver den størrelse, du ønsker.

På billedet ligger hver anden ramme øverst og 
hver anden ramme nederst - det er bare for at 
vise dig rammerne.
(Jeg kan jo ikke bare lægge dem oveni hinanden 
- så kan du ikke se, hvad jeg har lavet.)
Men forestil dig, at du lægger den øverste del 
af billedet oveni den nederste del. Så passer de 
sammen og bliver til billedet nedenfor.

Det er lidt tricky at sy den sammen, 
men du må bare sy frem og tilbage og 
rundt omkring, til du er sikker på, at 
alting er syet sammen. Jeg har syet 
både bagside og forside, så den er 
pæn på begge sider.

Den øverste række er tynde flapper - 
lige bortset fra den firkant, der ligger 
i midten.

Her er flappen sat fast på 
tasken.

De røde streger markerer de 
tynde tern på flappen, som er 
lagt inden i tasken og syet fast.

Her kan du se samlingen udefra. De 
røde prikker markerer de tern, der 
er øverst i selve tasken.

Snoren skal strammes godt, når du 
syr, så man ikke ser overgangen.
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Tasken set udefra / bagfra.

Flappen skal selvfølgelig kunne lukkes - så 
jeg har sat selvklæbende velcro-stykker på 
både taske og flap.

Husk at sy dem fast med et par sting - de 
har svært ved at klæbe på tape, og deres 
lim holder ikke til, at man åbner og lukker 
tasken.
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Sy lynlås i tasken

Lynlåsen sys fast ved at stikke nålen 
ind midt i et tern og ud på siden.

Du kan godt nøjes med at sy bagom 
hvert tern, men jeg foretrækker mindre 
sting - det virker mere holdbart.

Sy to gange gennem hvert 
tern.

Du skal ikke sy tilbage 
gennem samme hul, men 
lav to separate syninger ved 
at stikke nålen ind i ternet et 
andet sted anden gang.

Start med den ende af lynlåsen, hvor “håndtaget” sidder. Placer den, hvor lynlåsen 
skal starte, og begynd at sy den fast. 

Forklaring: Det er nemmere at afkorte den anden 
ende af lynlåsen ved simpelthen at stikke den ned 
i tasken - men det er vigtigt, at enden med hånd-
taget sidder korrekt og hverken er for lang eller 
for kort.

(OBS! På billedet her til højre er jeg startet i den 
forkerte ende af lynlåsen. Så blev jeg klogere...)

Sy på indersiden af lynlåsen ligesom på billederne. Lad lynlåsen være lukket, når du 
syr den på den første side af tasken - det er nemmere. Når du når til den anden ende 
af tasken, åbner du lynlåsen, så du kan komme til at sy den anden side fast også.
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Den færdige taske.

Sy fór i tasken

Til en smal taske lægger du sim-
pelthen et stykke stof dobbelt med 
bagsiden af stoffet udad. Sy op 
langs hver side. Vend vrangen ud 
på foret og sy det fast i tasken.

Foret sys fast på samme måde som 
lynlåsen. Hvis du både laver for og 
lynlås, sys foret fast i tasken først.

Du kan relativt nemt lave for til 
tasken. 

Du kan evt. sætte foret fast med nogle rækker dobbeltklæbende tape. Bare sørg for, 
at det er stærk tape, da det har svært ved at klistre fast ovenpå tapen, der beklæder 
ternene.
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Sæt hank på
Du kan lave hanken af mange forskellige ting. Cykelslanger, flettet snor, bælter, 
hanken fra en gammel taske etc.

Du kan også flette en ekstra ring af papir - uden at lukke ringen - og sætte den på 
som hank.

Hvis hanken er lavet af et bælte eller andet 
bredt, kan du bruge nitter eller klips / dan-
serinde ben til at holde hanken fast.

Lim gerne hanken fast på indersiden af 
tasken også for at give lidt ekstra hold.

Brug en hultang til at lave hul i et tern.

Hvis hanken er lavet af snor, kan du føre snoren 
igennem hullet og binde en stor knude.

Sæt hanken fast
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Pynt

Bagsiden

Bæltet er limet på. Men pakke-
tape er en glat overflade, som 
lim har svært ved at holde fast i 
i længden. 

Sørg derfor for at sætte nitter 
eller klips i siden eller bagpå, 
så det sidder godt fast - ellers 
risikerer du, at bæltet falder af, 
når du har brugt tasken nogle 
gange.

Denne taske er pyntet med et bælte, der er 
skåret til, så længden passede til omkredsen.

Blomsten på hanken er en del af bæltet.

Resten af bæltet er brugt som hank 
og sat fast med nitter og lim.
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Mønstre
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Tern-skabelon
Ofte er der et bestemt sted på papiret, du gerne vil have til at være synligt på den 
færdige taske.

I så fald kan du bruge en skabelon som nedenstående. Det mørke tern klippes eller 
skæres ud, og hele skabelonen lægges derefter på papiret. Når du kan se det ønskede 
motiv i kassen, tegner du rundt om yderkanten på skabelonen og klipper ud.
Så er papiret klar til at blive foldet og flettet.

Når du fletter ringene, vender ternene skiftevis den ene og den anden vej. Derfor er 
der to skabeloner. Du skal bruge lige mange af hver type, og det er en fordel at lægge 
dem i to separate bunker, når du klipper papirerne, så du nemt kan finde et tern, der 
vender den rigtige vej.

Skabelon A Skabelon B
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Da skabelonen afhænger af størrelsen på dine tern, er skabelonen her i 
bogen bare vejledende (og i øvrigt ikke helt målfast), og du skal derfor 
lave din egen i den størrelse, du ønsker.

Hvis du laver den på pap eller karton holder den bedre - og er nemmere at bruge - 
end hvis du bruger almindeligt papir.

Jeg foretrækker at flette et par tern og tegne de sider, der vender udad, helt sorte. 
(Tegn på to tern, der følger lige efter hinanden, så du får en skabelon til begge typer.)
Derefter piller jeg ternene fra hinanden, og så har jeg to skabeloner.

Men hvis du er mere til linealer og opmålinger, er det også en mulighed.
Sådan gør du:

1: Tegn omkredsen i den størrelse, du ønsker.

2: Tegn en streg midt på langsiden, ligesom hvis 
du ville bukke skabelonen på midten. (Hvis din 
skabelon er 9 cm lang, tegner du en streg ved 4,5 
cm). Skabelonen er nu “delt” i to.

5: Vend papiret en kvart omgang og tegn en 
streg på midten, så papiret deles i to.

4: Klip eller skær det ene tern ud, ligesom på de 
viste skabeloner.

5: Klip eller skær hele skabelonens kant ud.

3: Tegn derefter en streg midt i den ene halvdel - 
igen ligesom hvis du ville bukke den på midten.

4: Det inderste stykke skal igen deles i to.

6: Del den ene side op endnu en gang.
(Til den anden skabelon deler du den anden side op.)
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A

B

Hvis du foretrækker at have én skabelon i stedet for to, kan de sagtens kombineres 
på ét stykke karton:
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Når du ved, hvilken del af papiret, der kommer til at vende udad, har du også mu-
lighed for at lave et mønster på tasken.

For eksempel kan du flette en ring, 
hvor du skifter mellem to mønstre.

På denne taske har jeg flettet hver 
ring med skiftevis dameblade og 
bøger, og det giver et skakternet 
mønster.

Du kan også flette en enkelt ring i en anden farve for at få en vandret stribe, som er 
to tern bred, eller du kan planlægge dine ringe, så du f.eks. får et hjerte, en blomst 
eller lignende.

Er du lidt mere avanceret - og har du flere eksemplarer af et pænt motiv - kan du 
bruge skabelonerne til at overføre hele motivet til tasken.
Så laver du lapper, hvor hver lap viser en lille del af motivet, og fletter dem sammen, 
så de tilsammen - når de bliver foldet og flettet - viser hele motivet. Det er noget af et 
planlægningsarbejde, men det bliver super flot.
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Inspiration
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Denne taske er flettet af dame-
blade og pyntet med et bælte.

Hanken er lavet af resten af 
bæltet.
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Denne lille håndtaske har kun plads til det 
allermest nødvendige - men den er perfekt 
til en tur i byen.

Tasken er flettet af dameblade. Hanken er 
af knyttet snor.
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Taske af dameblade
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Denne computertaske er lavet af dame-
blade.

Ternene er 3,5 x 3,5 cm.
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Bunden er simpelthen den 
nederste ring, der er syet 
sammen.

Fordi ternene er så store, var 
det relativt nemt at få dem til 
at passe sammen og bukke 
dem, så bunden blev flad.

En reklametaske af plastic - den 
slags, man får udleveret på messer - 
blev et godt for og hank til tasken. 

Det er sat fast med mange rækker af 
stærk, dobbeltklæbende tape.
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Denne taske er flettet delvist af 
dameblade og delvist af sider 
fra en bog.
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Denne taske er lavet af gavepapir 
og sider fra en bog.
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Denne taske er flettet af dameblade.
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FAQ  / Ofte stillede spørgsmål
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Der skal mange tern til at lave en taske, og hvis du har fundet 
noget pænt papir, skal du have ret meget af det for at kunne 
lave en taske.

Du kan godt klippe mindre stykker ud af mønstret og tape 
det fast på kopipapir, så du reelt kun har mønster på en 
smule mere end det synlige stykke af papiret.

Se evt. kapitlet om skabeloner.

Kan jeg bruge kopipapir? (Klistre små mønstre på kopipapir)

Kopipapir er dog for tykt til rigtig at være godt at arbejde med. Tasken bliver fin, 
men det kræver lidt flere fingerkræfter, fordi papiret er så tykt - så vær forberedt på 
at have lidt ømme fingre bagefter. Samtidig tager det noget længere tid, fordi du skal 
tape mønstret fast på hvert eneste stykke papir.

Tasken bliver lidt mere stiv end normalt, fordi papiret er så tykt - men det kan jo 
være en fordel alt afhængigt af, hvad du skal bruge den til.

Tapen behøver ikke at være lige så bred som papiret.
Den skal bare være bred nok til at dække en smule mere end det stykke af papiret, 
der vender udad, når tasken er flettet.

På en 4 x 9 cm strimmel vil kun ca. 1 x 1 cm vende udad, og i så fald er måske 1,5 x 
1,5 cm tape nok.

Se evt. kapitlet om skabeloner for at få et indtryk af, hvor på papiret, tapen skal 
sidde.

Hvor bred skal tapen være? Skal den dække hele papiret?

Ja det kan man godt - i hvert fald af bæreposer.

Kan man også lave tasker af plastikposer?
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Nitter / klips (danserinde ben) til at sætte hanken fast fås hos boghandlere og i 
hobby-forretninger.

Hultangen kan fås i hobbybutikker og sikkert også andre steder. Min er fra Netto.

Pakketape fås i Tiger-butikker, på posthuset og mange andre steder.

Hvor køber jeg tingene?

Det er sandsynligvis et spørgsmål om det papir, du sætter tapen fast på. Jeg har selv 
oplevet det med et bestemt gavepapir, som jeg måtte opgive at bruge - men samme 
tape fungerede fint med meget andet papir.

Hvis du meget gerne vil bruge netop det papir, kan du evt. prøve at købe en dyrere 
pakketape. Det kan være, at kvaliteten er bedre?
Men ellers vil jeg anbefale dig at finde noget andet papir.

Tapen laver bobler og folder i mine lapper

Det er et spørgsmål om antal tern i ringene (lige eller ulige) og hvordan (hvor bred) 
du har syet bunden.

Hvis du har et ulige antal firkanter, der stikker op, så skal de korte sider være f.eks. 
1,5 tern, 2,5 tern, 3,5 tern osv. brede - ellers bliver firkanterne lidt forskudt.
(Altså: Ved at bruge en halv tern ekstra i hver af de korte sider, får du brugt et ulige 
antal tern.)

Hvis du har et lige antal firkanter, så skal de korte sider bruge et helt antal tern.
Jeg har f.eks. lavet en taske med 20 tern. Her stikker der 3 tern op på hver af de 
korte sider, og så er der 7 tern på hver af de lange sider. Den er lige. Jeg kunne også 
have lavet de korte sider 2 tern brede, og de lange 8 tern.
Men hvis jeg havde ladet de korte sider været 2,5 tern brede, så ville de lange sider 
have 7,5 tern hver, og så ville de være blevet forskudt.

Ternene i toppen sidder ikke lige over for hinanden
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Besøg www.altomhobby.dk for flere hobbies

eller

send mig en mail på info@altomhobby.dk, hvis du vil
holdes opdateret om nye bøger i Alt om Hobby serien.

Hvis du har spørgsmål til taskerne eller noget driller, 
er du meget velkommen til at skrive til mig på 

info@altomhobby.dk. Måske kan jeg hjælpe dig.   :o)

Mange hobby-hilsener fra Rie


