
  

Vådservietskjuler 
Syvejledning


En vådservietskjuler er en fin måde at skjule de knapt så smukke vådservietter på.  
Her viser jeg dig trin for trin hvordan man syr dem. Start med at finde det stof du ønsker 

vådservietskjuleren i. Der går ikke meget stof til, så måske du allerede har en rest du kan bruge. 
Jeg anbefaler en normal fast bomulds-kvalitet.  

Vær opmærksom på at meget lyse stoffer, kan virke en anelse gennemsigtige.  
 

  

Stof indkøb: 
 32 cm  

(kunne være et  
smukt Liberty stof) 

Elastik indkøb: 
 19 cm  

af en blød bukseelastik 
 0,5 cm bred 

Vådservietter med 
hårdt plast låg. 



  

Fremgangsmåde: 
 

 
 

Start med at klippe en firkant 
med målet 40x32 cm 

(sømrum er inkl i målet)  

Fold hjørnet så det danner en 
trekant, og sy som vist.. 

 

 

 

 
 

Klip trekanten af ca. 1 lille cm 
fra syningen,og zigzag 

derefter langs syningen.  

Gør dette på alle fire hjørner 
af firkanten. 

 
 

 



  

 
 

Du har nu lavet en “kasse” 
med 4 sider og en bund som 

ser ca sådan her ud 
 

 
 

 Nu skal vi lave løbegangen til 
elastikken. Her er det vigtigt at 

alle sømrummene langs 
hjørnerne vender den samme  

retning inde i løbegangen, 
ellers får vi problemer når 
sikkerhedsnålen skal føres 

igennem løbegangen da den 
vil sætte sig fast i de “lommer” 

sømrummet laver.  

Stryg ALLE sømrum 
eksempelvis mod højre. 

 

  
Lav ombuk langs den rå kant: 

Fold kanten ind mod 
vrangsiden først 5 mm og 

derefter ca 1 cm og stik den 
fast så tæt på ombuks kant 

som muligt. 

Lad den stå åben ca 1,5 cm så 
der er plads til at indføre 

elastikken.  



  

 
 

 

indfør din 19 cm lange elastik 
i løbegangen - før den ind 

højre-om, så glider den lige 
igennem. Prøv at se om du 

kan undgå at elastikken 
vender og drejer imens du 

fører den igennem. Lad 
elastikken overlappe med 1 
cm og zigzag den sammen.  
Når du har fået proppet hele 
elastikken ind i løbegangen, 
lukker du indføringshulet ved 

at sy henover. 
 

 
 
 

 

Fordel rynket ligeligt hele 
vejen rundt.  

 

 

Du er nu færdig med din nye 
fine vådservietskjuler. 

    God arbejdslyst… 


