
WWW.JoanEriksen.dk Side 1 
 

Penalhus med autobroderi  

 

 

 

Materialer: 

 

Designark til autobroderi 

Vejledning til autobroderi 

Stof med autobroderi 30 x22 cm 

Stof til bagsiden 30 x22 cm 

Stof til for 2 stk. 30 x22 cm 

Lynlås 30 cm 

Sytråd 

 

 

 

Montering: 

 

1. Skær de øverste 5 cm af stoffet 

med broderi og det ene stykke 

til for. 

 
 

 
 

 

 

 

2. Læg de 2 smalle stykker sammen 

ret mod ret med lynlåsen i 

midten. 

Læg stoffet til forsiden med 

retsiden op, lynlåsen med 

glideren med mod 

forsidestoffet. Læg foret med 

retsiden med mod lynlås og stof 

til forsiden. 

Sæt det sammen med nåle. 
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3. Gentag med det andet stykke til 

forsiden. 

 

4. Sæt lynlåsfoden i symaskinen. 

 

5. Sy delene sammen med en 

stikning. 

 
 

6. Pres syningerne både fra 

bagsiden og forsiden. 

 
 

 
 

 
 

7. Læg stoffet med broderi og 

stykket til bagsiden af 

penalhuset sammen ret mod ret. 

 

8. Sy delene sammen med en 

stikning. Sy først det øverste 

lille stykke og derefter det store 

stykke. Begynd ved lynlåsen 

begge gange. 

 
 

9. Sy øverste del af foret sammen 

på samme måde. 

På midten af den nederste kant 

sættes der 2 nåle i med en 

afstand på 5 cm. 

Sy fra lynlåsen ned til nålen. 

Gentag i den anden side. 

Åbningen uden syning skal bruges 

til at vende penalhuset igennem. 
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10. Klip hjørnerne skrå af udenfor 

syningen. 

 

11. Sy hen over lynlåsen igennem alle 

lag i begge sider. 

 

12. I bunden laves hjørner. 

 

13. Fold bunden så sømmen langs 

bunden og sømmen langs siden 

ligger oven på hinanden.  

Sæt nåle i. 

 

14. Mål med en vinkelmåler 3 cm op. 

Sæt en streg på tværs her. 

 
 

15. Sy en stikning langs stregen. 

 
 

16. Gentag med de sidste 3 hjørner. 

 

17. Klip spidsen af hjørnet af 0,5 cm 

fra syningen. 

 

18. Vend penalhuset igennem 

åbningen. 

 

19. Pres foret godt ud i alle hjørner. 

 

20. Pres syningen ved lynlåsen. 

 

21. Sy en stigning langs begge sider 

af lynlåsen. 

 
 

22. Fold åbningen i bunden og sy den 

med en stikning. 

 

23. Penalhuset er færdigt. 


