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Penalhus med stoftryk og cirkler 

 

 

 

Materialer: 

Stof 30x40 cm 

Stoftryksfarve 

Malertape 

Sytråd til at sy penalhuset. 

Sytråd til at sy mønsterne. 

Lynlås 

For 28x38 cm. 

Ultra solvy 28x36 cm 

Vandopløselig tusch 

Stoptrykfod  

 

 

1. Læg stoffet på plastik og sæt 

det fast med malertape rundt i 

kanten. 

 

2. Bland stoftryksfarven og mal 

stoffet med en bred pensel. 

 

3. Lad dit stof tørre. 

 

4. Brug designarket (Designark 

monogram) til at lave dit 

monogram. 

 

5. Brug designarket (Designark 

Geometriske figurer i figur) til 

at lave din figur. 

 

6. Læg Ultra solvy oven på 

monogrammet der hvor du gerne 

vil have monogrammet på dit 

penalhus. tegn det op med en 

vandopløselig tusch. 

 

7. Tegn din figur op 3-5 steder på 

solvyen. 
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8. Læg solvyen på stoffet med 

stoftryk og sæt det fast med 

nåle 

 
 

9. Sæt stoptrykfoden og en 

kontrastfarve til stoftrykfarven 

i symaskinen. 

 

10. Indstil symaskinen på lige sting 

og slå undertransportøren fra. 

 

11. Sy nu dit momnogram og 

figurerne, sy flere gange på hver 

streg. 

 
 

12. Når du er færdig med at sy 

lægges stoffet i vand indtil 

solvyen er væk. 

 
 

13. Læg stoffet til tørre på en avis. 

 
 

14. Når stoffet er tørt skæres det 

til, så det måler 28x38 cm. 



WWW.JoanEriksen.dk Side 3 
 

 
 

15. Lav en sandwich af for, lynlås og 

stof med broderiet. 

Læg stoffet med broderi med 

retsiden opad. 

Lynlåsen med glideren ned mod 

stoffet. 

Foret med vrangsiden op. 

Sæt nåle i så lynlåsen bliver på 

plads. 

 
 

16. Sy lynlåsen i. 

 

17. Gentag med den anden side af 

lynlåsen. 

 

 

18. Fold penalhuset ret mod ret. 

Foret skal ligge ret mod ret og 

yderstoffet skal ligge ret mod 

ret. 

 
 

19. Penalhuset syes sammen ved at 

bukke lynlåsen op med stoffet 

med broderiet (yderstoffet) 

Sæt nåle i. 

 
 

20. Sy siderne sammen. I den ene 

side skal der være en åbning som 

penalhuset kan vendes igennem. 
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21. Fold hjørnerne, så de danner en 

spids. Mål 3 cm op og sæt en 

streg. 

 
 

22. Sy en stikning langs stregen. 

Gentag med de sidste 3 hjørner. 

 

23. Vend penalhuset igennem 

åbningen i foret. 

 
 

24. Luk åbningen i foret med en 

stikning. 

 

25. Læg foret ind i penalhuset og 

pres kanten ved lynlåsen med 

fingrene og bagefter med 

strygejernet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


