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En orange blomst som nålepude 

 

Materialer: 

1 stykker orange stof ensfarvet 15 cm x ½ brede 

1 stykker orange stof mønsteret 15 cm x ½ brede 

1 rest grønt stof til blade 

Meleret orange sytråd 

Grønt sytråd 

Grønt garn 

Viledon 

Metaltråd ikke for tyndt 

Lille urtepotte 

Sand eller plasthagl 

Limlak 

Perler eller andet til pynt i urtepotten. 

Yo-yo maker 60 mm 

Fiberfyld 

En rest pladevat 

 

Mønster til blomst og blade 

 

Fremgangsmåde: 

1. Klip mønsterdelene ud. 

 

2. Klip 2 stykker viledon ud i 13x13 

cm. 

 

3. Stryg 1 stykke viledonen på 

bagsiden af det ensfarvede stof og 

på bagsiden af det mønstrede stof. 

 

4. Tegn mønsterdelen til blomster på 

hvert af de 2 stykker viledon. 

 

5. Klip delene ud og læg dem på et 

stykke stof af samme slags, vrang 

mod vrang. 

 

6. Sy med en stikning rundt langs 

mønsterets kant. 

 

7. Klip blomsten ud. På denne måde, 

sikre du at mønsterdelene passer 

sammen. 

 

8. Sæt orange meleret sytråd i 

maskinen. 
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9. Sy blomsterne sammen med en bred 

og tæt zikzak. 

 
 

10. Midten af blomsten laves med en 

yo-yo maker. Der laves 2 stykker en 

i ensfarvet orange stof og en i 

mønstrede orange stof. 

 

11. Læg stoffet i yo-yo makeren med 

bagsiden opad. 

 

12. Ri rundt i kanten. 

 

13. Tag yo-yo makeren af og træk 

tråden sammen.  

 

14. Kom fiberfyld i yo-yoén og sy den 

fast på blomsterdelen. På den 

møsnterede blomst syes den 

ensfarvede yoyo, og omvendt med 

de 2 andre dele. 

 
15. Det er vigtig at sy yo-yoén fast på 

den side af blomsterdelen uden 

viledon, da det er svært at stikke i 

viledonen. 

 

16. Fold spidsen af hvert blad og sy det 

med en sting. 

 
17. Sy den anden blomsterdel på samme 

måde. Læg dem til side. 
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Stænglen 

18. Klip 6 dele til blade. 

 

19. Sæt grønt sytråd i maskinen. 

 

20. Læg delene til blade sammen 2 og 2 

ret mod ret. 

 

21. Sy dem sammen med en åbning 

nederst i bladet. 

 

22. Vend bladene igennem åbningen. 

 

23. Sy mønster på bladene med frit 

broderi. 

 
 

24. Bøj metaltråden på midten og vikkel 

en strimmel pladevat stramt 

omkring stænglen. 

 
 

25. Vikkel grønt garn omkring stænglen. 

Begynd foroven. Læg bladene på 

stænglen efterhånden som der 

vikles omkring stænglen. 

 

 
 

26. Buk det nederste af stænglen. 

  
 

Montering 

 

27. Læg stænglen på bagsiden af den 

ene blomst og sy den fast herpå. 

 
 

28. Sy de 2 blomsterdele sammen i de 4 

nederste buer. 
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Støbning 

29. Stil blomsten ned i urtepotten. Kom 

sand/plasthagel i urtepotten, og 

kom limlak i efterhånden, så det 

hele limes godt sammen. 

 
 

30. Hæld limlak i som et øverst 

dækkende lag. 

 
 

31. Læg perler sten eller andet i som 

pynt i det øverste lag limlak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Blomster nålepuden er færdig. 

 

 
 


