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Penalhus med dogmebroderi 

 

 

 

 

Materialer: 

 

Stof til ydersiden og for 52 x 23 cm. 

 Stoffet foldes på den lange led. 

56 cm Lynlås i metermål  (Der skal kun bruges den ene side) 

1 zipper til lynlås 

Broderigarn 

Broderinål med spids 

Saks til stof og papir 

Karton 10x10 cm 

Pladevat 

Stofkridt  

 

 

1. Klip stoffet til penalhuset.  

 

2. Klip en firkant på 10x10 cm i 

karton. 

 

3. Fold stoffet som det skal være 

til penalhuset.  

forside bagside 

 

4. Læg din dogmefirkant på 

stoffet, så den ligger et godt 

sted. 

5. Lav en streg rundt om firkanten 

med stofkridt. 

 

6. Design et dogmebroderi ved at 

bruge designarket. 

Lav 3 forskellige ideer og vælg 

den bedste. 

 

7. Broder dit dogmebroderi. 

 

8. Når broderiet er færdigt, skal 

penalhuset monteres. 
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Montering: 

9. Find stof til foret der passer til 

dit yderstof og broderi. 52 x 23 

cm. 

 

10. Klip pladevat 52 x 23 cm. 

 

11. Lav sandwich af yderstof med 

retsiden opad. Lynlåsen med 

retsiden ned mod yderstof. 

Foret med retsiden nedad og 

pladevattet ovenpå. 

Sæt nåle i langs kanten. 

Lynlåsen skal stikke ca. 2 cm ud i 

hver ende. 

 
 

 

12. Sy en stikning langs lynlåsen. 

 
 

 

 

13. Sæt zipperen i lynlåsens ender. 

Prøv at lyne lynlåsen og se om 

stoffet sider sidder lige. Hvis 

stoffet bliver skævt, sættes 

zipperen i igen, så det bliver 

rettet op.  

 

14. Fold penalhuset ret mod ret.  

Foret skal være ret mod ret og 

yderstoffet ret mod ret. 

Lynlåsen skal ligge op mod 

yderstoffet.  

Pladevattet ligger oven på foret. 

 

For og pladevat 

ret mod ret 

Yderstof ret mod 

ret 

 

15. Sæt nåle i langs kanten.  

I bunden af foret laves en åbning 

på ca. 6 cm. 

 

For og pladevat 

ret mod ret 

Yderstof ret mod 

ret 
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16. Sy en stikning langs siden og hen 

langs bunden. HUSK at lade 

åbningen stå i bunden af foret. 

 

17. Fold hjørnerne i bunden, så siden 

og bunden ligger lige over 

hinanden. 

 

18. Læg en vinkelmåler på så der er 

3 cm ud til hver side.  

 

19. Lav en streg med stofkridt her. 

 
 

20. Sy en stikning langs 

kridtstregen. 

 

21.  Vend penalhuset igennem 

åbningen. 

 

22. Fold åbningen så der bliver en 

pæn og lige kant. 

 

23.  Luk åbningen med en stikning. 

 

24. Vend penalhuset med rette ud. 

Stop foret godt ind i penalhuset 

og ud i hjørnerne. 

 

25.  Penalhuset er nu færdigt. 
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Designark til dogmebroderier. 

 

 

 Ide Farve Tråd Sting 

Eks. 

Tab 8 knapper på 

firkanten. Sæt en 

prik hvor hver knap 

falder. 

Sy 2 cirkler omkring 

prikken. 

Komplementær farver  DMC cotton kædesting 

1     

2     

3     

 

 

 

 


