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Materialer Til broderiet: 

 1 stykke stramajstof 4.0 ca. 8 x 10 cm. 

 Garn i forskellige farver efter eget valg. Prøv at finde nogle farver du 

syntes passer rigtig godt til dit mønster. 

 Ternet papir, tusch og blyant. 

 

1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og 

bredden. Skriv det ned du får brug for det senere. 

2) Tag et stykke ternet papir. Det kan være almindelig ternet papir, eller 

speciel broderi papir med mindre tern. Tæl dine sting op på det. 

3) Tegn din firkant med en tusch. Du kan lave 3 – 4 firkanter på dit 

papir, hvis der er plads. 

 

4) Træk 5 sting / tern fra på alle sider. Så har du noget til at bukke om. 

5) Tegn den lille firkant inde i den store. Nu kan du se hvor stor dit 

broderi må være.  

6) Tegn et mønster i den lille firkant, det kan være en fugl, en kat, et 

spøgelse, en kanin eller en drage, eller noget helt andet, som du 

syntes særlig om.  Du skal følge stregerne i ternene. 

7) Du skal tegne mindst 3 mønster før du bestemmer dig for det du vil 

sy, Måske er den sidste tegning den bedste. 

8) Find nu det garn som du syntes er godt til dit mønster. 
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9) Tegn nu en streg i midten af mønsteret. Først på den ene led og så på 

den anden led. 

10) Tag en snor i en stærk farve og ri den i midten af stoffet. Dette skal 

være på højden og bredden. Snoren passer nu til stregerne på papiret. 

 

11) Du er ny klar til at sy. 

12) Sy dit mønster ud fra midten. Snorene og stregerne hjælper dig, så du 

kan se hvor du er kommet til. 

13) Når du er færdig med dit broderi kan du fjerne snorene, så er dit 

broderi flot. 
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Materialer Til penalhuset: 

 1 lynlås 20 cm. 

 2 stykker stof  22 x 12 cm til ydersiden 

 2 stykker stof  22 x 12 cm til indersiden. 

 Det må gerne være forskellige slags stof, du bestemmer selv, det er jo 

dit penalhus. Tænk på om stoffet passer til dit broderi. 

 Men pas på at du ikke vælger stræk stoffer, de kan ikke bruges til et 

penalhus. 

 

Montering af broderi: 

1) Tag et af stofstykkerne til ydersiden.  

2) Find det helt rigtige sted til dit broderi. Pas på at du ikke sætter det for 

langt ud mod kanterne, du skal kunne sy penalhuset sammen, og der 

skal være plads til at sy lynlåsen i. 

3) Buk nu stramajstoffet så du har en række huller hele vejen rundt. 

4) Sæt dit broderi fast med knappenåle, ellers kan det let rykke sig eller 

komme til at sidde forkert. 

5) Find noget garn i en farve som passer til dit broderi. 

6) Sy dit mønster på ved at sy op i et hul og ned ´to huller længere henne, 

så stikker du op igen et hul fremme og ned to huller længere fremme 

---------------------------    sådan ser din syning ud. 
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Nu sidder dit broderi fast. Det er flot og pynter. 

Så er det tid til at sy dit penalhus sammen. Vi begynder med lynlåsen. 

1) Læg yderstoffets retside mod lynlåsens forside. Læg inderstoffets 

retside mod lynlåsens bagside. Sæt nåle i så du har styr på det. 

2) Husk at sætte lynlås trykfod i symaskinen, den ser lidt speciel ud. 

3) Sy først den ene side af lynlåsen sammen med stoffet, gør bagefter det 

samme med den anden side. 

4) Stryg det du har syet. Præs stoffet ud til hver sin side. Du får en pæn 

syning hvis du gør dette. 

5) Stryg det sammen igen, så det bliver flad. 

6) Sy siksak langs syningerne, du skal nok sy langsomt ellers bliver det 

skævt. 

7) Nu skal penalhuset syes sammen. Du skal lægge inderstoffet ret mod 

ret, og yderstoffet ret mod ret. Prøv lige at se efter om din lynlås er 

åben, ja altså den i penalhuset, ikke den i dine bukser. 

8) Sæt det sammen med nåle eller ri det sammen. Nu har du styr på stoffet 

9) Sy næsten hele vejen rundt, der skal være en åbning i den ene side. I 

inderstoffet, denne åbning skal bruges til at vende penalhuset i. 

              Åbning   

 

 

Yder 

stof 

Inder 

stof 
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10) Stryg syningen ved at presse stoffet til hver sin side. Stryg det sammen 

igen så det bliver flad. 

11) Sy siksak langs syningen så undgår du at det trævler. 

12) Vend penalhuset igennem åbningen, prøv om du kan stoppe hjørnerne 

godt ud, så de bliver helt fine. 

13)  Buk åbningens kanter ind og stryg den, nu er den klar til at blive syet  

sammen med lige sting. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


