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Grøn og rød pude med cirkler  

 

Materialer: 

Grønne og røde stof rester i kvadratiske stykker. 

Sytråd i rød og grøn 

Grønt stof til bagsiden og kanter. 

2 stk. 48x35 cm + 2 stk. 10x30 + 2 stk. 10x48 cm. 

Kraftig vlieseline 32x32 cm. 

4 store knapper 

2 monteringspuder 50x50 cm 

 

Rundsyningsapparat. 

 

 

Fremgangsmåde  

1. Klip et stykke vlieseline på 32x32cm. 

 

2. Læg de grønne stoffirkanter på 

vlieselinen, så der dannes lige linjer 

vandret og lodret. 

Læg nogle få røde lapper på. 

Se teknikken Patchwork med synlig 

søm. 

 

3. Sy med bred og lidt tæt zik-zak over 

alle samlingerne. Brug grøn tråd. 

Skær stoffet på den ene led flere 

steder og byt om på banerne og sy 

dem sammen med zik-zak. 

Det samme gøres på den anden led. 

Bliv ved med at skære og sy sammen 

indtil resultatet er godt. 

 

 

 

4. Syning af cirkler. 

Monter rundsyningsapparatet på 

symaskinen og sy cirkler med rød 

sytråd. Brug helst dobbelt tråd. Fx 

broderritråd og alm. tråd sammen. 

 

5. Når der er pyntet nok med cirkler 

skæres stoffet til 30x30 cm. 

Til denne pude er der syet 4 cirkler 

der hver består af 4-5 cirkler inden i 

hinanden. 
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6. Montering 

Sy de 2 korte kanter på det 

hjemmelavede stof øverst og 

nederst. Ret mod ret. 

Sy først med lige sting, stryg 

syningen og zik-zak den. 

7. Sy de lange kanter på samme måde. 

8. Begge bagstykkerne zik-zakkes i den 

ene ende. Det skal være på den 

brede led.(48 cm) 

9. Buk zik-zak kanterne om 0,5 cm. 

stryg det og buk igen stoffet 5 cm. 

 

10. Stykkerne er nu 48 x 30 cm. 

 

11. Læg forstykket med forsiden op. 

 

12. Læg det øverste af bagstykkerne på 

ret mod ret. 

 

13. Læg det nederste stykke på så det 

overlapper det øverste bagstykke. 

 

14. Sy stikkesting rundt langs kanten. 

 

15. Stryg syningen og zik-zak. 

 

16. Vend puden og sy 2 knaphuller i det 

øverste stykke. Knaphullerne 

placeres 14 cm fra den yderste kant. 

 

17. Sy knapper i. 

 
Detalje 


