
Sy selv nemme bogmærker med elastik - DIY. 
 
Her kan alle være med - det kræver kun lidt stof, elastik en knap og evt lidt vliseline. 
Det er da nemt. En gratis vejledning fra HANNES patchwork - endnu en DIY ❤ 
 

 
 
Så frem med dine smukke stoffer og måske lad dine børn/børnebørn hjælpe/sy. 
Og lad os nemt sy disse bogmærker og undgå "æsel-øre" i dine bøger. 
Disse bogmærker består af et aflang stykke stof, en knap og rund elastik så "mærket" sidde fast om bogen. 
Derved kan du nemt åbne bogen. 
Sy dem gerne i flere længder så de passer til dine forskellige bøger 
Også en perfekt gave til "læsehesten". 
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Grundmodellen med vliseline 
I denne udgave er der brugt en vliseline som også kaldes standsebånd eller vliseline til linninger. 
Den er super nemt at bruge, da man stryger stoffet fast og bukker så er hele stykket smukt, lige og ens. 
På billede ligger det ved siden af stoffer. 
Færdig bredde er 3 cm mem stoffet skal skære /klippes 8 cm. 
 

 
 
Klip evt stoffer 35 cm og vliselinen 33 cm, så der er til ombuk for enderne af stoffet. 
Stryg det nu fast på bagsiden af stoffer. 
Skal dit bom mærke passe til en bestem bog måler du bogen hele venen rundt hvor bogmærket skal sidde. 
Trækker ca 1/4 fra da det går ud for det elastik i. 
Jeg kan desværre ikke lige komme med en formel for mål og forhold, så du er nød til at prøve dig lidt frem. 
 

       
 
Nu skal der bukkes sømrummet ind på langs af stoffet inden den bukkes på midten. 
 
Inden der stikkes hele vejen rundt bukkes sømrummet også ind for hver ende 
Husk elastikker i den ene ende og sy den godt fast. 
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Nu skal de så bare syes en flot knap eller perle i modsat ende end elastikket. 
  

Bogmærker med pyntebånd 
Dette bogmærke er lavet på helt samme måde, dog er der syet pyntebånd på inden den er syet sammen. 
 
 

 
 
Læg båndet midt på den ene side og syr den fast med ligeud sting. Derefter monteres den helt på samme måde som oven for. 
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Med blonder uden vliseline 
Denne udgave er uden vliseline og kan jo laves i den bredde du ønsker. 
Her klippet i 6 cm bred stof der er 35 cm langt. 
Læg stoffet ret mod ret og sy på de to lange sider og den ene korte. 
 

      
 
Vend hele bogmærket 
 
Og sy som her en smuk blonde fast på den ene side og igennem begge lag stof. 
Enden kommes ind i der hvor bogmærket er vendt igennem 
Ja det er jo bare at fortsætte i det underlige både med pynt og længder. 
Har også syet en med meleret quiltetråd og en flot pyntesting på forside. 
Du kan også bruge en flot perle hvis du ikke lige har en knap. 
 

 
 

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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