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Klokkestreng med dogmebroderi 

 

 

 

Materialer: 

Beslag til klokkestreng 

Stof:  Her er der brugt 32x96 cm 

Broderigarn monokrome farver 

Pap/karton 

Blyant 

Saks til stof og papir 

stofkridt 

Broderinål med spids 

Vlieseline 

 

Dogmebroderierne bør ikke være mindre end 10x10 cm.  

Firkanterne kan vendes, så de ligger lige med kanterne. 

 

 

1. Mål beslagets brede + 2 cm til 

søm = _________cm 

Længde 16 cm for hvert 

dogmebroderi + ca. 8 cm i hver 

ende til montering 

 

2. Zik-zak stoffet hele vejen rundt. 

 

3. Klip en firkant på 10x10 cm i pap 

eller karton. 

 

4. Fold stoffet på den lange led og 

marker midten ved at 

fingrepresse langs folden. 

 

5. Læg firkanten på stoffet så 2 

hjørner ligger på folden. 

 

6. Tegn hjørnerne forsigtigt op 

med stofkridt. Du kan tegne hele 

firkanten rundt, hvis det er 

bedre at arbejde med. 
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7. Tegn 5 dogmefirkanter. Der skal 

være 1 cm fra spidsen på den ene 

firkant til spidsen på den næste 

firkant. 

 

8. Brug designarket til at vælge 

dine 5 dogmebroderier, og skriv 

dem arket. 

 

9. Begynd at broderer dine 

dogmebroderier. 

 
 

10. Når broderierne er færdige, skal 

klokkestrengen monteres. 

 

11. Hvis dit stof er tyndt styrkes 

det med vlieseline. 

Klip vlieseline til klokkestrengen 

2 cm smallere end stoffet og 12 

cm kortere. 

 

12. Læg vlieselinen midt på 

klokkestrengens bagside, så der 

er lige langt ud til siderne og i 

enderne. Det er vigtigt at 

vlieselinen ligger præcist. 

 

13. Stryg vlieselinen så den sidder 

godt fast. 

14. Fold klokkestrengen på den lange 

led. Ret mod ret. 

 

15. Sy siden sammen med en 

stikning. Så det bliver et langt 

rør. 

 

16. Læg stoffet så sømmen ligger 

præcist på midten og sy en 

stikning langs den ene ende. 

 
 

17. Vend klokkestrengen så retsiden 

kommer ud. Dette gøres ved at 

skubbe enden der er lukket af 

syningen op igennem røret. 

 

18. Pres klokkestrengen så 

dogmebroderierne sidder midt på 

forsiden og sømmen på bagsiden 

er på midten. 

Her er der ikke brugt vlieseline, 

da stoffet er meget kraftigt.  
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19. Skru bagsiden af beslagene løs 

og læg stoffet ind her.  

 
 

20. Buk stofkanten rundt og sæt den 

fast med nåle. 

 
 

21. Fjern beslaget, så det er letter 

at sy ombukket. 

 

22. Sy ombukket fast med små sting. 

 
 

23. Gentag med den anden ende. 

 

24. Sæt beslagene fast i begge 

ender. 

 
 

25. Klokkestrengen er færdig. 
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Designark til dogmebroderier. 

 

 Ide Farve Tråd Sting 

Eks. 

Tab 7 knapper på 

firkanten. Sæt en 

prik hvor hver knap 

falder. 

Sy cirkler omkring 

prikken. 

Monokrome. 

Orange/Gule  
DMC cotton Y-sting 

1     

2     

3     

4     

5     

 


