
Vadsæk 

I 1886 blev Johannes P. Leegaard ansat som Thys første landbrugskonsulent. Inspektør Leegaard var somme 

tider ude at rejse, der medbragte han sin rejsetaske eller vadsæk, som tasken er registreret som på 

Museum Thy. Rejsetasken havde hans kone broderet til ham omkring 1890. 

Broderiet er udført i korssting med rødt og blåt uldgarn på 

hørstramaj. Pa taskens bagside er fladen fyldt ud med et 

geometrisk mønster. På forsiden danner korsstingene en 

ramme omkring Leegaards monogram.  

Da tasken skulle monteres, har den sikker været sendt til en 

sadelmager. Bunden er i tykt læder med et mønster præget i. 

Selve bunden har messing knopper, som holder tasken fri af 

underlaget. Taskens top er forsynet med et hængslet 

jernbeslag, og der er sat lås i beslaget. 

De læderbetrukne håndtag er slidt helt blanke, hvilket tyder på, den har været godt brugt.  

   

Opgave: Lav jeres egen taske. Det skal bare være et simpelt indkøbsnet. Jeres udsmykning skal derimod 

være alt andet end simpel. I kan brodere på den, I kan tegne med stoftusser eller trykke på den med 

stoffarve. I kan gå i genbrug og se om I kan finde et gammelt billede i korssting, I kan bruge. Kun fantasien 

sætter grænser. 

 

 

Vejledning: 
 
To stykker stof på 1m * 55 cm (Fór og yder stof) 
To stykker stof til hanke 16cm * 65 cm 
 
Fold sømrummet ind på de to lange sider af 

hankene. Fold på langs og sy en stikning.  

Læg fór og yderstof ret mod ret med en hank 
stukket ind mellem de to dele i hver ende (se fig. 
A). Sy de to lag sammen med hankene imellem. 
Del stoffet og læg arbejdet, så der bliver to lag 
yderstof og to lag fór. Sy de to sider sammen, men 
lad en åbning stå til at vende igennem. 

Sy bund i posen ved at sy en stikning fra vrangen i 
hvert af de fire hjørner af posens bund 3 cm fra 
spidsen (fig. B). Vend retsiden ud og sy åbningen 
til. Stop fóret ned i posen. Sy en stikning langs 
kanten foroven.  

 


