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Bogomslag med blomsterbillede 

 

 

Materialer 

1 A5 mappe 

Stof  

Blomsterbillede 

 

 

1. Åben mappen og læg den fladt på 

bordet. Mål høje og brede og 

beregn hvor meget stof der skal 

bruges.  

 
 

2. Til denne mappe beregnes 

stoffet således. 

Højde 23 cm + 2 cm til søm = 25 

cm. 

Bredden 44 cm + ombuk 2x 12 cm 

(24) cm + 2 cm til søm = 70 cm. 

Bredden på motivet – 2 cm til 

søm trækkes fra.  

Motiv 14 cm – 2cm til søm = 12 

cm. 

Stof målet 70 cm – 12 cm = 58 

cm. 

Skær stoffet på 25 x 58 cm. 

 

Indsæt dine mål her. 

Højde _____ cm + 2 cm til søm = 

_______cm. 

Bredden ______ cm + ombuk 2x 

______ cm + 2 cm til søm = 

______cm. 

Bredden på motivet – 2 cm til 

søm trækkes fra.  

Motiv _____ cm – 2cm til søm = 

_____ cm. 

Stof målet _____cm – _____ cm 

= _____ cm. 

Skær stoffet på 

 ____cm høj x ____cm bred. 

 

3. Nu skal der måles op hvor 

motivet skal placeres. Jeg har 

valgt at placerer motivet på 

forsiden lige ved kanten af 

mappen. 
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4. Læg stoffet omkring mappen. 

Mål  hvor motivet skal begynde +  

1 cm til sømrum og skær stoffet 

her. 

 

5. Læg motivet imellem stoffet og 

sy stoffet sammen med motiv på 

begge sider. Zik-zak begge 

syninger. 

 
 

6. Nu har du et langt bånd. Zik-zak 

hele vejen rundt. 

 

7. Lav dobbelt ombuk i begge ender 

pres og sy dem med en stikning. 

 

8. Læg omslaget omkring mappen 

med vrangen ud ad. Stram det 

godt til og se efter at det er 

placeret rigtigt. Så omslagene er 

lige lange og motivet sidder 

rigtigt.  

 

9. Sæt nåle i så stoffet holdes 

omkring mappen. Streg på 

stoffet med kridt langs mappens 

kant ved ombukkene.  

 

10. Tag stoffet af mappen og sy 

stikning ved kridtstregerne langs 

ombukkene.  

 

11. Tag stoffet af pres sømmen og 

vend retten ud. Afprøv om 

omslaget passer på mappen.  

 

12. Passer omslaget passer er du 

færdig. 

 

 


