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Hundertwasser bogomslag 

 

 

 

 

Materialer: 

Bog 

Stof _____  X ________ cm 

Stofrester 

Vilesofix  

Designark til Hundertwasser 

Blyant 

Viskelæder  

Notesbog 

Sytråd 

Broderigarn 

Broderinål med spids 

Symaskine 

Saks 

Kridt  

 

 

1. Åben bogen og mål den fulde 

brede + 2 x 12 cm. 

Her: 31 + 12 + 12 = 55 cm 

Brede ____+ 12 + 12 = _____cm 

 

2. Højde + 2 cm. 

Her: 21 + 2  = 23 cm. 

Højde _____+ 2 cm  = _____cm 

 

3. Vælg den kasse på designarket 

som passer bedst til dine mål. 

4. Tegn et motiv med 

Hundertwassers elementer. 

 

5. Find stofrester med de farver 

du vil bruge. 

 

6. Stryg Vliesofix på bagsiden af 

alle de stofstykker du skal 

bruge.  
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7. Klip dine elementer ud af stoffet 

med vliesofix og læg dem på 

stoffet. Du må gerne flytte 

rundt på tingene indtil du er helt 

tilfreds. 

 
 

 
 

8. Træk papiret af bagsiden dine 

mønsterdele og læg dem tilbage 

på stoffet. 

 

9. Stryg stoffet fast ved at trykke 

strygejernet på, løfte og trykke 

på et nyt sted indtil det hele 

sidder fast. 

 
 

10. Sæt sytråd i symaskinen. 

 

11. Brug en stoptrykfod til 

stikninger og en almindelig 

trykfod til zik-zak sømme. 

 

12. Sy delene fast med linjer og 

spiraler. 

 

13. Sy broderisting på delene.  

Brug kontursting, tungesting og 

kædesting. 

 

 
kontursting 

 
Tungesting 

 

 

 

Kædesting 
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Montering: 

14. Buk enderne 0,5cm dobbelt om 

og pres ombukket godt. 

 
 

15. Sy ombukket med en stikning. 

 

16. Sy zik-zak langs de to lange 

sider. 

 
 

17. Fold bogomslaget ret mod ret på 

midten og pres folden. 

 
 

 

18. Læg omslaget omkring bogen 

med vrangsiden udad. Fold 

ombukkene ind i bogen. Træk 

godt til så omslaget er stramt. 

 
 

19. Sæt nåle i begge ender af 

ombukkene. 

 

20. Sæt kridtstreger ved 

ombukkene ved at strege langs 

bogens kant. 

 
 

21. Tag bogen ud af omslaget 
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22.  Sy en stikning ovenpå alle 4 

kridtstreger, husk at hæfte i 

enderne. 

 
 

 
 

23. Pres sømmene. 

 

24. Vend omslaget med retten udad. 

 
 

25. Træk omslaget på bogen.  

 
 

 
 

 
 

 

 


