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Montering af dimsedutpung 
 
Materialer: 
1 forstykke + 1 bagstykke (begge stykker måler 20x20 cm) 
2 fórstykker (begge stykker måler 20x20 cm) 
1 lynlås 20 - 25 cm (jeg bruger ofte lynlås i metermål afklippet i 20 cm længde og påsat den skyder 
 jeg gerne vil bruge. Husk ved lynlås i metermål og lynlås længere end 20 cm lige at ri 
 flere gange omkring "tænderne" i begge sider, så bliver skyderen på lynlåsen og den 
 er nemmere at arbejde med) 
1 lynlåsskyder, evt. 
1 lille pyntesnor til at sætte fast i lynlåsskyder, evt. 
 
Sammensyning af forstykke, lynlås og fór 
Læg et fórstykke på bordet med retsiden op. 
Læg lynlåsen fra kant til kant øverst på stykket med skyderen i højre side. 
Læg forstykket oven på lynlås med retsiden nedad. 
Sæt wonderclips om "sandwichen" (billede 1) 
Sy lynlåsen fast med lynlås trykfod, stop lidt før skyder og løft trykfoden, flyt skyderen lidt ind mod 
midten, sænk trykfoden og sy det sidste stykke fast. 
 
Sammensyning af bagstykke, lynlås og fór 
 Vend "sandwichen" så lynlåsens fri kant igen ligger øverst og med lynlåsskyderen til venstre. 
(billede 2) 
Læg et fórstykke på bordet med retsiden op. 
Læg lynlåsen fra kant til kant øverst på stykket med skyderen i venstre side. 
Læg bagstykket oven på lynlås med retsiden nedad. 
Sæt wonderclips om sandwichen (billede 3) 
Sy lynlåsen fast med lynlås trykfod, start lidt efter skyder. Flyt dernæst skyderen ind mod midten 
og sy det første stykke fast. 
 
Presning og pyntestikninger 
Læg de sammensyede stykker på strygebrædtet med lynlåsen i midten (billede 4) 
Pres stykkerne ud til hver sin side, sørg for at fóret også bliver presset udad.  
Det er vigtigt at sømmen ved lynlåsen bliver presset, her skal der nu, fra retten, sys en 
pyntestikning på begge sider af lynlåsen. 
 
Færdiggørelse 
I hver side klipper jeg "tænderne" af lynlåsen ca. 1/2-3/4 cm ind, så fylder lynlåsen ikke så meget, 
når dimsedutpungen skal vendes til sidst. (Billede 5) 
Saml for- og bagstykke ret mod ret til den ene side og fórstykkerne ret mod ret til den anden 
siden. 
Lynlåsen skal vende ind i fóret. (billede 6) 
Åben lynlåsen 3/4, ellers kan du ikke vende pungen. 
På fórsiden markeres en åbning på ca. 8 cm bredde på midten af stoffet. (billede 6) 
Sy nu stykkerne sammen med en trykfods sømbredde, husk ikke at sy vende-åbningen sammen. 



©Jette Braun 2022 2 

Klip hjørnerne skråt af. 
Klip eventuelt lidt ekstra af i begge sider ved lynlåsen. 
Vend nu dimsedutpungen ved at stikke hånden ind gennem åbningen i fórstoffet, find hjørnerne af 
for- og bagstykke og træk dem forsigtigt ud gennem åbningen. Sørg for at hele pungen vendes 
forsigtigt så retten kommer ud. 
Inden fóret kommes ned i pungen, sys åbningen fra retten sammen med en smal stikning. 
Stryg den færdige dimsedutpung. 
Til sidst sætter jeg tit en snor som pynt i lynlåsskyderen. 
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