
www.JoanEriksen.dk Side 1 
 

Blå billedtæppe med firben 

Færdige mål 38 x70 cm. 

Materialer: 

Rester af blå stof 

Få rester pink og grønt stof 

Sytråd blå, pink og grøn 

Broderisytråd og metaltråd grøn og pink 

Blå stof til kanten 2 stk. 4 x 70 cm og 2 stk. 4 x 39 cm. 

Viledon 40 x 72 cm 

Stof til bagsiden 38x70 cm 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær stoffet i ens firkanter. 

Der kan bruges firkanter som er 

dobbelt så lange.(Se den blå kant) 

 

2. Læg firkanterne på viledonen og 

stryg dem fast. 

 
 

3. Sy zik-zak langs alle samlingerne. 

 

4. Skær stoffet på den smalle led, Byt 

om på stykkerne og sy dem sammen.  

Gentag på den lange led. 

 
 

5. Fortsæt med at skære, bytte om 

og sy sammen indtil du er tilfreds 

med stoffet. 
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Firben 

6. Det grønne firben tegnes på 

forsvindings vlieseline. 

 

7. Klip/skær små trekanter af grønt 

stof i forskellige nuancer. 

 

8. Læg de små trekanter på firbenet, 

begynd langs den yderste kant. Slut 

med at lægge nogle lysere i midten. 

 

9. Læg forsvindings plast over 

firbenet og sæt det fast med nåle. 

 

10. Sy med lige sting langs kanten af 

firbenet. Det er en fordel at bruge 

en BSF fod eller stoptrykfod. Sy 

det midterste af firbenet som skæl 

eller små cirkler. 

 
 

11. Sy derefter firbenets fødder. 

 

12. Klip plast og vlieseline groft af og 

skyld firbenet godt. 

 

13. Det andet firben syes på samme 

måde. 

 

14. Placer begge firben på det blå stof 

og sy dem fast med lige sting langs 

kanten. 

 

15. Skær bagsidestof og stof til 

kanterne. 

 

16. Læg bagside stoffet på vrang med 

vrang og sæt nåle i. Sy lagene 

sammen med lige sting. 

 

17. Sy de lange kanter på ret mod ret.  

 

18. Løbebånd til ophæng. 

Klip et stykke af bagside stoffet på 

36 x 10 cm. Zik-zak enderne og buk 

ca. 0,5 cm om og sy en stikning. 

Sy stykket fast på bagsiden og i 

toppen af billedtæppet. 

 

19. Sy den øverste og nederste kant på 

ret mod ret. Lad dem gå ca. 0,5 cm 

ud over kanten i begge sider. 

 

20. Stryg kanterne. 

 

21. Sy kanterne på med hånden. 

 

22. Sy løbegangen fast på bagsiden med 

hånden. 

 

 


