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Penalhus med spalteklip 

 

 

Materialer: 

Cowboybukseben 

Lynlås 

Stof til lomme 

Stof til spalteklip 

Broderitråd 

A6 karton 

Saks 

Broderinål med spids 

 

 

 

1. Klip 25 cm af begge bukseben. 

Klip det samme sted på 

buksebenene, så stykkerne bliver 

lige brede. 

 
 

2. Klip stykkerne op ved den ene 

syning. 

 

3. Det ene stykke er til for det 

andet stykke er til ydersiden. 

 

 

Lomme på foret. 

4. På foret syes der en lomme. 

 

5. Klip et stykke stof til lommen. 

Her er stoffet 10x14cm, dette 

giver en lomme på 8x12cm 

Vælg selv nogle mål.  

Færdige mål  

Højde:  ______ cm x 2 + 2 cm 

søm =  

_______________cm 

Brede: _______cm + 2 cm =  

_______________cm 

 

6. Klip stoffet efter målene. 
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7. Fold lommen dobbelt ret mod ret 

så den foldede kant bliver den 

øverste kant på lommen. 

 

8. Sy en stikning ned langs siderne. 

 

9. Pres sømmene. 

 

10. Vend lommen. 

 

11. Buk enderne 1 cm ind i stoffet, 

så de er skjulte. 

 

12. Pres ombukket. 

 

13. Sæt lommen på foret der hvor 

du gerne vil have den. 

 
 

14. Sy den fast med en stikning langs 

siderne og i bunden. 

 
 

 

Spalte klippet stof og broderi 

15. Tag et stykke A6 karton og klip 

det i mindst 3 stykker. 

 

16. Læg stykkerne på stoffet til 

spalteklip og klip den ud i 

stoffet. 

 

17. Læg stofstykkerne på 

penalhusets ene side, så der er 

lidt luft imellem dem. 

 
 

18. Prøv med flere muligheder indtil 

det er fint. 

 

19. Sæt stoffet fast med nåle. 

 

20. Vælg ny en type broderisting.  

Fx Y sting, korssting, speckling, 

kædesting, eller nogle andre 

sting. 

 

21.  Sy stoffet fast med 

broderistingene. 
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Broderi med spalteklip. 

22. Læg kartonstykkerne på den 

anden side af penalhuset. 

 

23. Tegn med kridt eller 

forsvindingstusch rundt om 

delene. 

 
 

24. Vælg 3 forskellige slags 

broderisting og udfyld delene 

med den type sting, eller sy 

rundt langs kanten. 

 
 

Montering 

25. Læg for og yderstof ret mod ret 

med lynlåsen imellem. OBS: 

lynlåsens glider skal vende mod 

yderstoffet. 

 

 

26. Sæt nåle i. 

 
27. Sæt lynlåstrykfoden i 

symaskinen og sy delene sammen. 

 
 

 
 

28. Gentag med den anden side. 

 
 

29. Fold penalhuset foret ret mod 

ret og yderstoffet ret mod ret. 

Sæt nåle i langs siderne. 
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30.  Sæt almindelig trykfod i 

symaskinen. Sy siderne sammen 

med en stikning. 

 
 

31.  Den anden side syes sammen på 

sammen måde, her skal der dog 

være en åbning i foret på ca. 8 

cm. 

 
 

32.  Vend penalhuset igennem 

åbningen. 

 

 

33.  Buk og pres åbningen. Sy den 

sammen med en stikning. 

 
 

34.  Vend retsiden udad og 

penalhuset er færdig. 

 
 

 


