
Sy nemme ledningsholder - Gratis vejledning DIY. 
 

At holde styr på sine ledninger er pragtfuld ting. 

Og kan du nemt selv sy dem er det jo endnu bedre. 

Måske du ligefrem kan lokke dine børn/børnebørn med til det. 

Her er det syet af mine stof rester - men kan jo lige så nemt syes at "et stykke" stof. 

Men da jeg har syet patchwork i en del år har jeg både nogle blokke i overskud 

eller noget jeg har leget med som ikke blev til det jeg drømte om. 

Derfor er det jo super smart at kunne bruge dem her til disse super nemme ledningsholder. 

Igen en gratis trin for trin til dig fra HANNES patchwork ❤ 

 

Materialer er simpel: Stof rester og velcro bånd samt symaskine og lidt tråd 

 

 

 

Om det er ledningen til føntørren. Ledningen til din symaskine - er den lang nok kan din speeder/fodpedal også være med. 
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Eller hvad med dit lille damp strygejern ?? 

 

 

 

Du kan jo bruge dem til alt fra strygejern, føntørre, limpistol mm 

Lav en del så har du altid som passer. Eller mål nøjagtig ud og bruge den til det du mangler meste. 

Disse syet ledningsholder er kort sagt en aflang stykke stof og et stykke velcro bånd på, så kan de altid bruges til flere 

ledninger. Du kan jo også nemt sy en knap og et elastik på som disse bogmærker 

( husk bare ikke at lave dine elastikker for lange - da de så "går op" hvis den ikke sidder stramt. 

Genbrug af syet blokke 
Her har jeg en blok i overskud fra dette tæppe ( og et gratis mønster) 
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Jeg starter med at skære den ren og dele den i to ens stykker. 

 

 

 

Læg den nu ret mod ret og sy på den korte og den lang led. 

Vend nu hele holderen igennem "den ene ende" 

 

 

 

Klip nu et stykke velcro bånd her ca 5 cm 

og sy de to dele på i hver sin ende og på hver sin side af lednings holderen. 

 

 

 

Du evt sætte den ene så langt oppe at du syr hullet og velcro bånd på i en arbejds gang. 

Du kan også lave en stikningen hele vejen rundt. 
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Her har jeg brugt en meleret quiltetråd til både sammen syning og stikninger 

 

 

 

Og wupti har jeg nu en smart og helt unik ledningsholder. 

Perfekt til at bruge som værtindegaver, men også at have ved sybordet, 

med på ferie og ja alle steder du har big for at holde styr på din ledninger. 

  

Rigtig god fornøjelse med at sy. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster/vejledning - en gave til dig fra HANNES patchwork. 

Syr du disse bogmærker du meget velkommen til at fortælle hvor du har dit mønster/vejledning fra. 

da det jo er min løn for at give dig denne gratis vejledning. 
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