BOSSA PORTA PASSTISSOS I ALTRES VIANDES per MilMolt
MATERIAL
-

retall de tela de 78 x 40 cm per l’exterior
retall de tela de 78 x 40 cm per l’interior (també es pot fer servir un hule suau, però penseu a fer les
puntades llargues. No permet “desfer”, ja que queden els forats marcats i després es trenca)
2 retalls de tela de 8 x 35 cm per les anses
Fil

Les anses
1. Fent les anses plegant duent els extrems fins al centre de la tela.

2. Pleguem per la meitat (on s’ajunten els dos extrems i posem agulles per a que aguanti)

3. Cosim pel lateral obert i ja tenim les anses fetes

El cos de la bossa
1. En el lateral curt (40cm) d’una de les teles per la cara “bona”, hi posarem les anses mirant a l’interior
deixant els extrems fora, com es mostra al croquis.
20cm

5cm
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Comptant des del centre (a 20cm) deixarem 5cm per banda i posarem les anses.
Assegurarem amb agulles perquè no se’ns moguin de lloc.
2. Cobrirem amb l’altra tela pel costat bo.

3. Per un dels laterals llargs (78cm) iniciarem la costura a 5mm de la bora, fent tot el voltant menys els
últims 20cm, que els deixarem oberts per donar la volta a la costura.

4. Donem la volta a la costura pel forat que hem deixat, de tal manera que les anses ens quedin a
l’exterior.
Amb unes tisores, ajudeu-vos fent pressió a les cantonades per dins per tald e que la tela es col·loqui
fen cantonada.
5. Cosim el lateral de les anses a 5mm de la bora. Jo a sobre les anses i faig una triple passada
(endavant, enrere, endavant)

6. Portem els extrems dels laterals llargs a 4cm del centre i cosim pels costats oberts a 5mm, posant
especial cura al cosir per sobre del forat que havíem deixat per girar la roba.

4cm

39cm

I ja està.
Només queda planxar. Penseu però que si hi heu posat hule, heu de posar-hi un cartró a dins abans de
planxar, o l’hule se us enganxarà (ho sé per experiència pròpia, de fet recomano no planxar-la si heu fet
servir hule).

