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Glasbrikker af stofrester 

 

 

 

 

Materialer: 

 

Grundstof 30x30 cm. 

En stor bunke stofrester. Monokrome farver. 

Stof til bagsiden 8 stk. 15 x 8  

Sytråd i farver der passer til stoffet. 

 

 

 

1. Find en masse stofstrimler på 3-

6 cm brede. 

 

2. Farverne på stoffet skal passe 

godt sammen. Prøv at arbejde 

med monokrome farver. 

 

3. Klip et stykke stof på 30 x 30 cm 

 

4. Begynd med at lægge en 

strimmel stof på den øverste 

kant. 

 

5. Læg næste stofstrimmel på så 

den ligger lidt ind over den 

første strimmel. 

 
 

6. Sæt nåle i så stoffet hænger 

fast. 

 
 

7. Fortsæt på denne måde indtil 

hele stoffet er dækket af 

stofstrimler 

 

8. Find sytråd der passer til. Se 

efter nogle af mønstrene i 

stoffet og vælg de farver som 

passer til. 
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9. Sæt en almindelig trykfod i 

symaskinen, nu skal der syes 

pyntesømme. 

 

10. Begynd med den ene farve tråd, 

indstil symaskinen på en pæn 

pyntesøm og sy den første 

række fast med denne søm. 

 
 

11. Skift tråd og vælg en anden 

pyntesøm til den næste række. 

 

12. Fortsæt på denne måde indtil 

alle stofstrimlerne er syet fast. 

 
 

13. Hvis du synes der mangler lidt 

pyntesømme, kan der syes nogle 

flere på de brede stykker stof. 

 

14. Vend stoffet med bagsiden opad 

og klip de overskydende 

stofstrimler af. 

 

15. Klip dit hjemmelavede stof over 

på midten. Brug en lineal til at 

lave en kridtstreg som du kan 

klippe efter. Der er nu 2 stykker 

på 30x15 cm. 

 

16. Klip stof stykkerne over på 

midten så der bliver 4 stykker på 

15x15 cm. 

 
 

17. Klip stof til bagsiden. 

8 stk. på 15x8 cm. 

 
 

18. Læg stofstykkerne til bagsiden 

sammen 2 stk. ret mod ret.  

 
 

19. Sy dem sammen på den lange led, 

men lad en åbning på ca. 4 cm stå 

på midten. 
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20. Pres syningen. 

 

21. Læg det hjemmelavede stof og 

stoffet til bagsiden sammen ret 

mod ret. Sæt det sammen med 

nåle. 

 

22. Sy langs kanten hele vejen rundt. 

 
 

23. Klip hjørnerne af lige uden for 

syningen. 

 
 

24. Pres sømmen. 

 

25. Vend glasbrikken igennem 

åbningen. 

 

26. Stop hjørnerne godt ud. Brug en 

blyant som du stikker ind 

igennem åbningen på bagsiden og 

presser hjørnerne ud. 

 

27. Pres glasbrikken med 

strygejernet. 

 

28. Åbningen på bagsiden lukkes med 

små fine sting.  

Brug kuffertsting.  

 
 

29. Sy en pyntesøm rundt langs 

kanten, pyntesømmen syes på 

forsiden. 

 
 

30. Sy de sidste 3 glasbrikker på 

samme måde.  

 

 

 

 


