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Syvejledning til Puder med firkanter. 

Materialer 5-8 stykker stof der passer godt sammen. 

1 stykke stof til bagside og indsat i forsiden. 

1 stykke stof 50x50 cm ensfarvet bomuld (helst natur eller 

hvid, der ikke smitter af i vask) 

Tråd og garn i forskellige kvaliteter. 

Perler 

Spændeskiver i forskellige størrelser 

Nåle med og uden spids. 

3 knapper 

 

Symaskine 

Forskellige slags sytråd 

  

 

1. Vælg et stort stykke stof der er stort nok til bagsiden og noget af forsiden. 

a. Til en pude på 50x50 cm skal bruges 2 stykker på 60x50 cm + nogle 

mindre stykker. 

 

2. Bagstykket. 

a. Skær 2 stykker af bagside stoffet på 60x50 cm. 

b. Bug 5 cm om og stryg det. Så du har 2 stykker på 55+50 cm 

c. Marker med knappenåle hvor knapperne skal sidde på det ene stykke. 

d. Sy knaphuller i.  

 

3. Forstykket. 

a. Skær en firkant på 50x50 cm i ensfarvet tyndt bomuld. 

b. Skær 2 store firkanter af ensfarvet stof, disse firkanter skal du 

broderer på. 

c. Skær små og store firkanter i forskellig slags stof. 

d. Prøv nu flere forskellige måder at lægge stoffet op på. Indtil du syntes 

det er godt.  

e. Sæt firkanterne fast med nåle. De 2 firkanter du vil broderer på tages 

af stoffet. 
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4. Broderi. 

a. Du skal nu finde flere slags broderitråd og garn som du syntes passer i 

til din pude. 

b. Begynd at sy små edderkopper til dit broderi. Sy flere i forskellige 

farver og husk at gemme dem. 

c. Sy spændeskiver med knaphulssting. 

d. Når du har nok papskiveblomster og spændeskiver kan du begynde at sy 

dem på dit stof. 

e. Stryg vieseline på bagsiden af stoffet. 

f. Når du har monteret dine papskiveblomster og spændeskiver skal der 

syes forskellige sting rundt om dem. Du kan også sy perler på. 

            Forslag til stingtyper: speckling, edderkopper, kædesting åbne og lukkede mfl. 

 

5. Forstykke forsat. 

a. De broderede stofstykker lægges igen på puden. 

b. Et efter et tages firkanterne af og der stryges fisofix på bagsiden, 

hvorefter de stryges på pudestoffet igen. Se nøje efter hvor du skal 

begynde, så du begynder med den nederste. 

c. Når alle stykkerne er strøget på, kan man begynde at sy kanterne. 

d. Kanterne kan syes på med zik-zak,  broderisting eller frisyning. 

e. Sy rundt om alle kanter der kan ses. 

 

6. Montering. 

a. Læg det færdige forstykke med forsiden op. 

b. Læg det øverste bagstykke ret mod ret på forstykket. Det er stykket 

med knaphuller. 

c. Læg det nederste bagstykke ret mod ret. 

d. Sæt nåle i og sy med lige sting rundt langs kanten. 

e. Stryg syningen. 

f. Vend og se om du har syet puden rigtig sammen. 

g. Zik-zak nu rundt ved syningen. 

h. Vend puden og sy knapper i. 

 


