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Pude med maskinbroderede fisk 

 

 

Materialer: 

 

Stof der er vasket 45 x 45 cm. 

Stof til bagstykker  

     1 stk. 42 x 18 cm.  

     1 stk. 42 x 26 cm. 

Plastik til afdækning 

Malertape. 

Stoftryksfarve blå og hvid. (Kun ganske lidt sort) 

Pensler eller ruller 

Strygejern 

Designark til fisk 

Blyant og Tusch  

2 stk. Ultra solvy 15 x 20 cm. 

Knappenåle  

Sytråd i forskellige farver og kvaliteter 

Symaskine  

stoptrykfod 

Broderigarn  

Nåle med spids  

Lynlås 40 cm. 

 

 

Stoftryk

1. Klip et stykke stof på 45x 45 cm. 

 

2. Læg stoffet på bordet med 

plastik. 

 

3. Sæt stoffet fast med malertape 

rundt langs kanterne. 

 

4. Mal stoffet med 

stoftryksfarven, der må gerne 

være områder uden maling. 
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5. Læg stoffet til tørre. 

 

6. Når stoffet er tørt, skal det 

stryges så farven bliver fixeret. 

Læg en side avis oven på stoffet. 

Stryg langsomt på med god 

varme. 

Design fisk 

7. Brug designarket til fisk. 

 

8. Læg fiskene der er tegnet på 

Ultra solvy på stoffet med 

stoftryksfarven. 

Prøv forskellige steder, indtil de 

ligger rigtigt. 

Sæt nåle i kanten af solvyen. 

Maskinbroderi. 

9. Find sytråd i de farver din fisk 

skal syes med. 

 

10. Sæt stoptrykfoden i symaskinen. 

 

11. Sæt sytråd i maskinen. 

 

12. Sy først konturerne på fiskene, 

derefter detaljerne. 

Skift tråd så du syr med 

forskellige tråde. 

 
 

13. Sy tang og bobler med 

symaskinen på stoffet. 

 

 
 

14. Stoffet lægges i blød i en balje 

med vand. Det skal ligge i vandet 

indtil alt solvyen er væk. 

 
 

15. Pynt puden med håndbroderi. 
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Montering 

16. Skær stoffet med fiskene til så 

det måler 42 x 42 cm. 

 

17. Skær stoffet til bagsiden. 

1 stk. 42 x 18 cm.  

1 stk. 42 x 26 cm. 

 

18.  Læg stoffet med retsiden på 

lynlåsen. Sy den fast med en 

stikning. 

Gør det samme med den anden 

side. 

 
 

19. Stryg syningen og buk den, så 

den ligge pænt. 

 
 

20. Sy en stikning langs begge sider 

af lynlåsen. 

 
 

21.  Læg bagsiden oven på stoffet 

med fisk, ret mod ret,  

 
 

22. Sy kanten rundt. 

 

23.  Stryg syningen. 

 

24.  Sy zik-zak hele vejen rundt. 

 

25.  Vend puden og kom en fyldpude 

inden i. 

 
 

26.  Puden er færdig. 

 

 


