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Pose med geometriske figurer 

 

 

 

 

Materialer: 

2 stk. stof til forsiden 22cm bred og 30 cm høj 

For 22 x 58cm 

Ark med geometriske figurer 

Broderigarn  

     3 nuancer i samme farve eller 

     3 forskellige farver. 

Ritråd  

 

 

 

Broderi 

1. Vælg 2 geometriske figurer. Klip 

i alt 3 af hver figur. 

 

2. Læg den ene slags figur på den 

nederste halvdel af stoffet 6 cm 

fra nederste kant. 

 
 

3. Afprøv flere forskellige måder 

at lægge figurerne på inden du 

beslutter hvordan de skal ligge. 

 
 

4. Sæt figurerne fast med nåle. 

 

5. Ri rundt om figurerne. 

 

6. Tag figurerne af. 
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7.  Broder inde i figurerne.  

 

8. Brug sting der dækker fladen 

f.eks. millefleur, krydssting, Y-

sting eller speckling. 

 
 

9. Gentag fra punkt 2 til 6 på det 

andet stykke stof. 

 

10. Nu skal kanten på figurerne 

broderes. 

 

11. Brug sting der skaber linjer. 

F.eks. kædesting, grensting, 

kontursting eller tungesting. 

 

Montering 

12. Læg de 2 stykker med broderi 

sammen ret mod ret. 

 

13. Sy dem sammen i enden med 

broderi. 

 
 

14. Sy siderne sammen. 

 

15. Foret lægges dobbelt ret mod 

ret. Den ene side sys sammen 

med en stikning. 

 

16. I den anden side sættes der 2 

nåle med en afstand på 6 cm. 

Nålene sættes i 6 cm fra bunden 

og op. Der må ikke sys her, da 

stykket skal bruges som en 

åbning til at vende igennem. 

 

17. Sy siden sammen, sy ikke 

åbningen. 

 

18. Bunden laves ved at folde 

sidesømmen ned mod 

bundsømmen så der bliver en 

spids. 

 

19. Læg en vinkelmåler på her.  

 

20. Vinkelmåleren lægges så der er 3 

cm ud til hver side fra syningen. 

Sæt en kridtstreg her. 
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21. Sæt en nål i så stoffet ikke 

glider fra hinanden. 

 

22. Sy langs kridtstregen. 

 

23. Gentag med de andre hjørner, så 

alle 4 hjørner er syet. 

 

24. Læg nu foret inden i yderposen 

ret mod ret. 

 
 

25. Sy poserne sammen i kanten med 

en stikning. 

 

26. Pres sømmen med strygejernet. 

 

27. Vend posen igennem åbningen. 

 

28. Fold den øverste kant så den 

ligger pænt, sy en stikning langs 

kanten. 

 
 

29. Buk enderne til åbningen ind og 

luk åbningen med en stikning. 

 
 

30. Buk posens øverste kant rundt. 

 

31. Posen er færdig. 

 
 

 


