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Flaskeholder 

 

Materialer: 

2 x stof 10x25 cm 

Strimler af chiffon, tyl, satin, ostelærreder.  

(Alle stofferne skal være tynde og let gennemsigtig) 

Stof til bånd: 1 stk. 8x18 cm 

                      1 stk. 8x150 cm 

Sytråd: Usynlig tråd  

             (Der kan også bruges sølv eller guld tråd) 

         Tråde i kontrastfarver.  

             ( Det kan være en fordel med meleret, spc. tråde) 

Bernina trykfod: 27 (patchworkfod) 

                           20 (Til brede sømme) 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Klip 2 stk. stof 10x25 cm 

Læg det ene stykke til side. 

 
 

2. Det andet stykke skal nu pyntes 

med 1001 nats teknik. 

 

3. Læg strimler af tyl, chiffon mm. 

Taglagt på stoffet. Strimlerne skal 

ligge på den korte led. 

 

4. Når stoffet er pyntet færdig, 

sættes der nåle i. 

Nålene sættes i så de holder på alle 

stof strimlerne. 

 

5. Sy med usynlig tråd hen over alle 

stofstrimlerne. Denne syning ligger 

på den lange led af stoffet. Altså 

på kryds af stofstrimlerne. 
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6. Nu skiftes trykfoden til nr. 20 og 

der syes pyntesømme. 

Pyntesømmene syes på kryds af den 

usynlige tråd. 

 
Sy mange pyntesømme. 

 
 

7. Læg stoffet til side. 

 

Båndene 

8. Skær bånd til remmene. 

 

9. Fold båndene på den lange led med 

retsiden indad. 

 

 

10. Skift til trykfod nr. 27. 

Sy båndene sammen og præs 

syningen. 

 

11. Vend båndene ved at bruge en 

sikkerhedsnål, der trækkes ind i 

røret og skubbes ud i den anden 

ende. 

 

12. Præs remmene med strygejernet, 

sammensyningen skal ligge midt på 

bagsiden af båndet. 

 

13. Sy evt. en pyntesøm på langs af 

båndet. 

 

Montering 

14. Stoffet med 1001 nat markeres nu 

på midten og midt på begge sider af 

midten. ¼ - ½ - ¼  

 
 

15. Sæt det korte bånd fast ret mod 

ret på de 2 ¼ markeringer. 

Båndet skal ligge ind over stoffet. 

 

16. Sy de to ender fast og tag nålene 

af. 

 

17. Læg inderstoffet og stoffet med 

1001 nat ret mod ret. Sy det 

sammen på kanten med båndet. 

Præs sømmen . 
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18. Fold nu stoffet ret mod ret så der 

bliver et rundt bånd. 

Præs sømmen. 

 
 

19. Vend retten ud.  

 

20. Buk den åbne ende med fingrene ½ 

cm ned, så ombukket ligger ind 

imellem yder og inderstof. 

Præs sømmen. 

21. Sæt nåle i kanten, hele vejen rundt. 

 
 

22. Sæt skulder remmen fast ned 

imellem de to stykker stof. 

Remmen skal sidde lige over båndet 

i bunden. 

 

23. Sy kanten med en stikning.  

 

24. Flaskeholderen er færdig. 

 

 

 

 


