
www.JoanEriksen.dk Side 1 
 

Lime pude med rød skildpadde 

Materialer: 

Rester af grønt stof skåret i firkanter. 

Lime stof: 

 2 stk. 48x35 cm + 2 stk. 10x30 + 2 stk. 10x48 cm. 

Hvid bomuldsstof 32x32 cm. 

Vliesofix 32x32 cm. 

2 røde knapper 

Lime sytråd 

 

Forsvindings vlieseline og plast 

Rester af rødt stof 

Rød sytråd 

Tekstil tusch 

 

Monteringspude 50x50 cm 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Stryg vliesofix på det hvide stykke 

bomuld. 

 

2. Læg de grønne firkanter på og 

stryg dem fast. 

 

3. Sy alle samlingerne både vandret og 

lodret. 

 

4. Skær stoffet flere steder så der 

bliver flere strimler. Byt om på 

strimlerne og sy dem sammen. 

 

5. Vend stoffet og gentag punkt 4. 

 

 

6. Bliv ved med at skære bytte om og 

sy til stoffet er pænt. 

 
 

7. Skær stoffet 30x30 cm. 

 

 

8. Skildpadden 

Tegn skildpadden på forsvindings 

vlieseline med en tekstil tusch der 

forsvinder med vand. 
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9. Klip hoved hale og ben i mørkt stof. 

Læg dem på vlieselinen. 

 

10. Klip/skær små stykker af rødt stof 

og læg dem på som skjold, begynd 

med at lægge trekanterne rundt 

langs den yderste kant af skjoldet. 

Slut med at lægge nogle lysere 

trekanter i midten. 

 
 

11. Læg forsvindingsplast over og sæt 

nåle i så de små stofstykker sidder 

fast. 

 
 

12. Sy med lige sting rundt langs 

kanten af skildpadden. Sy hele 

skjoldet med små cirkler. Brug BSR 

fod eller stoptrykfod. 

 
 

13. Klip vlieselinen groft af og skyld 

skildpadden. Lad den tørre. 

 
 

14. Placer skildpadden på det 

hjemmelavede stof.  

 

15. Sy den fast med lige sting, hele 

vejen rundt i kanten. 
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16. Montering 

Sy de 2 korte kanter på det 

hjemmelavede stof øverst og 

nederst. Ret mod ret. 

Sy først med lige sting, stryg 

syningen og zik-zak den. 

 

17. Sy de lange kanter på samme måde. 

 

18. Begge bagstykkerne zik-zakkes i 

den ene ende. Det skal være på den 

brede led.  (48 cm) 

 

19. Buk zik-zak kanterne om 0,5 cm. 

stryg det og buk igen stoffet 5 cm. 

 

20. Stykkerne er nu 48 x 30 cm. 

 

21. Læg forstykket med forsiden op. 

 

22. Læg det øverste af bagstykkerne 

på ret mod ret. 

 

23. Læg det nederste stykke på, så det 

overlapper det øverste bagstykke. 

 

24. Sy stikkesting rundt langs kanten. 

 

25. Stryg syningen og zik-zak. 

 

26. Vend puden og sy 2 knaphuller i det 

øverste stykke. Knaphullerne 

placeres 14 cm fra den yderste 

kant. 

 

27. Sy knapper i. 

 

 

 

 


