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Penalhus med 3 geometriske figurer 

 

 

Materialer: 

Stof 32 cm høj x 27 cm bred 

For 32 cm høj x 27 cm bred 

Stropper 2 stk. 15 cm x 4 cm 

Lynlås 25 cm 

Broderitråd 

Kopiark med geometriske figurer. 

Broderigarn 3 nuancer i sammen farve. 

 

1. Klip stoffet til yderstof, for og 

stropper.  

 

2. Fold stoffet på midten og pres 

folden med fingrene. 

 
 

3. Vælg 3 forskellige geometriske 

figurer fra dit ark og klip dem 

ud. 

 
4. Placer dine figurer på den ene 

halvdel af stoffet. Prøv 

forskellige måder indtil du finder 

den måde der er bedst. 

 

5. Sæt figurerne fast med nåle. 

 
 

6. Ri rundt om figurerne med en 

kontrastfarve, så det er let at se 

på stoffet.  
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7. Tag figurerne af stoffet.  

 

8. Find broderigarn og broderer 

figurerne med hver sin farve. 

 
 

9. Nu skal figurerne broderes med 

sting der dækker fladen. Brug 

speckling eller krydssting. 

 

Montering: 

10. Stropperne foldes med en 

dobbeltfold på den lange led og 

syes med en stikning. Langs 

kanten. 

 
 

11. Læg foret med retsiden op ad. 

Læg lynlåsen med retsiden opad 

langs kanten af foret, og 

yderstoffet med retsiden nedad.  

 
 

12. Sæt de 3 dele sammen med nåle. 

 

13. Sæt en lynlåstrykfod i 

symaskinen, indstil nålen og sy en 

stikning langs kanten så stof og 

lynlås syes sammen. 

 

14. Gentag med den anden side. 

 
 

15. Pres sømmen med strygejernet. 

 

16. Vend arbejdet med retsiden ud 

ad, pres igen med strygejernet. 

 

17. Sæt universaltrykfoden i 

symaskinen og sy en stikning 

langs lynlåsens sider. 
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18. Fold penalhuset så foret ligger 

ret mod ret og yderstoffet 

ligger ret mod ret.  

Lynlåsen foldes op mod 

yderstoffet. 

Buk stropperne og læg dem ind i 

siderne ved lynlåsen.  

 

19. Sæt 2 nåle i den ene side af 

foret, med en afstand på 6cm. 

Dette er til at markerer en 

åbning, som skal bruges til at 

vende igennem.  

 

20. Sy siderne sammen med en 

stikning. Husk at der ikke må 

syes hen over åbningen. 

 
 

21. Bunden laves ved at folde 

hjørnerne. Fold sidesømmen så 

den ligger oven på bundlinjen.  

 

 

 
22. Mål 3 cm ud til hver side fra 

sømmen. Marker med en 

kridtstreg. 

 

23. Sy en stikning langs 

kridtstregen. 

 

24. Gentag med de sidste 3 hjørner. 

 
 

25. Vend penalhuset igennem 

åbningen. 

 

26. Luk åbningen med en stikning. 

 

27. Fold foret ind i penalhuset. 

 

28. Penalhuset er færdigt. 

 


