
Mobillommebok 

 
 
Hva trenger du: 
Stoffrester:  : Til utsiden: Kortlomme   22 cm (høyde) x 9,5 cm  (1 stk) 
            Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm  (2 stk) 
  Lokk:      10 cm x 7 cm  (2 stk) 
  For,  syns inni     13 cm x 9,5 cm (2 stk) 
  Lommefor     13 cm x 19 cm  (1 stk) 
Glidelås: Minimum 13 cm lang 
Borrelås: 2,5 cm (jeg har brukt med bredde 2 cm 
Karabinkrok: 1 stk  
Bånd til beltehempe og karabinkrok, dette er selvsagt valgfritt om du vil ha disse festemåtene 
eller bare ei lommebok uten. Jeg har brukt skråband er lagt mot hverandre vrange mot vrange 
og sydd sammen, siden jeg har mye av det, men disse kan lages på annet vis.  
Til belte har jeg brukt et bånd med ferdig lengde 14,5 og bredde 2,5.  
Til karabinkroken har jeg brukt 7-8 cm ferdig lengde og 1,8 cm bredde. Korter inn denne når 
jeg syr fast, det er bare for å sikre at den ikke er for kort. 
 
Vatt: 2 stk 13 cm x 9,5 cm, 1 stk 10 cm x 7 cm 
Er valgfritt, trengs for å gjøre den mer støtdempende, jeg bruker den med lim og stryker den 
fast på foret og lokket☺  (Da ligger det nemlig i ro)   
For å gjøre den litt mer vannbestandig kan vatt byttes ut med tekstilvoksduk. 
Bildene er tatt av denne varianten, men der har jeg bytte ut lommeforet også, men vil nok ha 
det i vanlig stoff tror jeg. 
 
Disse stykkene er beregnet etter min mobil som er målt til å være 12,5 cm rundt bredden og 
23 cm rundt høyden, med et sømmonn på 1 cm. 
Jeg har altså målt omkretsen på mobilen i to retninger siden tykkelse også spiller inn i 
beregning av størrelse. Etter sømforklaringen skal jeg prøve å forklare hvordan dere kan endre 
størrelse hvis det trengs, i de fleste tilfeller kan det hjelpe bare å flytte plassering av 
borrelåsen 
 

 
 
 



Lokk: 

 
Ta det ene lokkstykket og merk på retten på det ene stykket hjørner 2,25 cm inn fra siden og 2 
cm opp fra kanten, legg nedre kant av borrelåsbiten med kroker mot streken og sy fast.  
Legg deretter andre lokkdelen oppå denne rette mot rette og vatt eller voksduk oppå der igjen. 
Sy sammen i sidene og på den korte enden som er nærmest borrelåsen med en cm sømmonn 
(sømmonnet nevner jeg ikke flere ganger, annet enn når sømmene skal settes andre steder) 
Vreng. 
 
Så ordner du karabinkroken, hvis du vil ha dette på mappa. Lag et bånd på ca 7-8 cm som går 
gjennom hullet til karbinkroken. Jeg la to deler skråbånd 18mm oppå hverandre og sydde 
stikninger langs kanten. Tre karbinkroken innpå og legg endene oppå hverandre. 

 
Nå finner du ut hvor langt fra mobilveksa du vil ha kroken, husk ta med at det forsvinner ca 1 
cm i sømmonn. Jeg liker ha kroken nære som dere ser. Sentrer hempa midt på lokkets sårkant, 
på den siden som IKKE har borrelås, og sy fast innafor sømmonnet, dette er en hjelpesøm for 
å holde ting på plass og skal ikke stikke fram til slutt. Klipp bort det av båndet som stikker 
over sårkanten på lokket. 
 

Kortlomme: 
22 cm x 9,5 cm stoff bit 
Merk av for borrelås 3,5cm fra sidene og 9 cm opp, jeg legger overkant av borrelåsen mot 
streken. 
Brett stykket på midten slik at du får et stykke som er 11 x 9,5, sy en søm 0,5 – 1 cm fra 
bretten sånn at lommekanten blir litt mer stabil (innbiller meg i alle fall at den blir stødigere..) 



 
 

Fremsiden: 
Legg kortlommen oppå biten 13 x 9,5, som igjen  legges oppå voksduk/vatt. Sy dette sammen 
innefor sømmonnet slik at bitene holder seg samlet. 
 

Baksiden: 

 
 
 
Legg lommeforet med vrangen opp (og ja jeg vet at det ikke er ut som vrangen er opp her, 
men det var mer avdempet på andre siden). Legg siste biten av stoffet du har kuttet til utsiden, 
oppå med retta opp og glidelåsen med rette mot rette (vrangen på glidelåsen skal opp), alt 
selvsagt kant i kant. Jeg har lagt glidelåsen i høyre side. Har du mønster på stoffet som har 
noe som er opp og ned, husk da at glidelåsen skal stoppe oppe. 
Legg glidelåsen slik at stoppeklipsen av metall IKKE kommer akkurat 1 cm inn, da knekker 
nåla når veska monteres! Og sy disse sammen 



.  
Brett lommeforet inn under og sy fast glidelåsen, vrange mot rette (altså innsiden av lommen). 
Glid igjen glidelåsen. 

 
Legg en bit av foret oppå det du nå har sydd sammen, med den ene siden kant i kant med 
glidelåsen, nå kan du skjære bort det som er for mye, altså det som titter ut på siden av det 
sorte stoffet her. 
 
Hvis du skal ha beltehempe tar du nå å finner ut hvor langt inn fra siden den må være for å få 
sentrert den. I mitt tilfelle med 2,5 cm bredde, vil det si 3,5 cm, merk også ca 2 cm fra 
”toppen” (der glideren er når glidelåsen er igjen), for å unngå feste den så høyt at den kommer 
inn i toppsømmen. Sørg for at båndet er sikksakket i endene så stoffet ikke rakner. Jeg har 
regnet med 2 cm overlapp i den 14,5 cm lengden og setter derfor en strek 2 cm inn på hempa. 

 
VIKTIG: Nå bretter du bort lommeforet. 
Streken på hempa legger jeg langs med markeringa 2 cm fra toppen på bakstykket, og så syr 
jeg en søm i enden av bandet slik at enden sitter fast i mappa. Deretter legger jeg andre enden 



langs med streken og syr fast denne også, nå syr du inne løkka og må sy sakt for å unngå at 
båndet blander seg inn i sømmen. Deretter skal du sy en søm i samme retning som de andre, 
så langt ned inni ”løkka” som du tror du vil få til uten at resten av båndet kommer inn under 
nåla. 

 Jeg var ikke nøye nok med å passe på at båndet 
fulgte streken jeg laget og det ble skjevt. Jeg lærer villig vekk hvordan å unngå mine feil☺ 
 
Uten hempe/fortsettelsen: Gjør som på fremstykket og sy en søm innefor sømmonnet for at 
ting skal ligge i ro, men legg først voksduken/vatten under. 

 
 

Sammensying: 
Nå legger du en bit av foret oppå fremstykket, rette mot rette og syr fast i toppen. Når jeg 
bruker vatt er det strøket fast i bakstykket, men det er valgfritt hvis du bruker den uten lim om 
du har den sammen med frem eller bakstykket.  
 
På bakstykket sentrer du lokket (ca 2,25 cm inn fra sidene på bakstykket) langs øvre kant. 
Legg det oppå rettsiden av bakstykket med borrelåsen opp, og sy fast innenfor sømmonnet, 
styrker holdbarhet samtidig som ting ligger i ro. Sy sammen i toppen som for fremstykket, 
hvis det stikker ut noe av glidelåsen i toppen klipper du det bort. 
 
 
 
 
 
 
 



Nå har du bare to deler: 

 
 
Disse legges nå med oppå hverandre rette mot rette, pass på at sømmen som forener 
innerstoffet og ytterstoffet, kommer på samme sted, så unngår du det som syns på siste 
bildet… Sy sømmer i begge sidene. Her kan det lønne seg å ha glidd glidelåsen helt ned, hvis 
den er lengre enn stoffet, så slipper du sloss med å flytte den inni her mens du syr. 

 
 
Gli igjen glidelåsen og klipp vekk overskytende eller vent til senere. 
 
Nå er det to alternativer: 
1. Sy en søm i enden der frem og bakstykket er, her visst med ei mappe der vatten er strøket 
fast i foret 

  
 
 
 
 
 
 



Vreng 

 
Brett inn sårkanten i foret og sy sammen for hånd, da vil det være en nesten usynlig søm inni 
veska. Pakk foret inn i veska og dytt det på plass. 
 
2. For den med håndsømvegring☺ 
Vreng innerstoffet utenpå og legg nedre kant pent og eventuelt renskjær/klipp for å få alle 
stoffene like lang og rett. 
 

 (Og her har jo jeg igjen gått frem som dårlig eksempel, rett?) 

Sy enten en overlocksøm over bunnen eller en rettsøm og vrang over sårkanten. Sidesømmene 
skal være i siden når du syr sammen. For de som vil ha det riktig pent og lekkert kan sy 
skråbånd lukkekant over denne sømmen, men jeg #%#¤& og får det ikke pent så jeg lar heller 
sømmen være udekket. 
 
Vreng og…: 

 Her ser dere altså hvorfor det er viktig at sømmene skal stemme når 
sidesømmen sys, lommen er skjev.  
 
 
 
 
 
 



 
Så var det dette med å endre størrelse, små justeringer kan gjøres ved å minske sømmonnet til 
ca 0,5 cm  
 
Lokket er like stort. 
 
Ellers deler du antall cm større enn omkretsen på min telefon: 12,5 cm på to for antall cm hver 
av delene skal forstørres med for å bli stor nok. Lommeforet forstørres med differansen.  
 
Høyden justeres likens på delene med halvparten av differansen på omkretsen i høyderetninga 
på min telefon: 23 cm. Borrelåsen festes lengre opp med samme tillegget som justeringa av 
høyden.  


