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Billede med tryk og broderi 

 

 

 

 

Materialer: 

 

Designark  

Frysepapir 15x20cm 

Skarp hobbykniv 

Tape  

Skæreplade  

Stof der er vasket 

Pensel  

Stoftrykfarver 

bagepapir 

Broderigarn i forskellige farver 

Broderinål 

Ramme 20x25 cm 

Hæftepistol med klammer 

 

 

1. Tag designarket og vælg den 

figur du vil bruge. 

 

2. Tegn figuren i et mønster. Du 

kan bruge figuren i forskellige 

størrelser. 

 

3. Lav mindst 3 forskellige forslag 

før du vælger den du vil bruge. 

 

4. Læg din tegning oven på 

frysepapiret og sæt det sammen 

med tape. 

 

5. Skær figurerne forsigtigt ud, så 

hullerne bliver helt lige i 

kanterne. 

 

6. Læg frysepapiret midt på 

stoffet med den blanke side 

nedad og stryg det fast. 
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7. Vælg stoftrykfarver. Her er 

brugt blå, hvid og rød. 

 

8. Mal stoffet med en pensel, ved 

at lægge farven på frysepapiret 

og trække det ind i figuren. 

 

9. Farverne blandes når de kommer 

på stoffet så der bliver glidende 

overgange. 

 

10. Lad dit stoftryk tørre. 

 

11. Når det er helt tørt, trækkes 

frysepapiret forsigtigt af. Du 

kan bruge frysepapiret flere 

gange. 

 

12. Læg bagepapir på strygebrættet 

dit stoftryk ovenpå og bagepapir 

ovenpå. 

 

13. Stoftryksfarverne fikseres ved 

at stryge dem på 2 prikker i 3-5 

minutter. 

 

14. Nu kan der broderes med frie 

sting på motivet. 

 

15. Brug stingvejledningen til at 

vælge sting. Stingene kan 

varieres på mange måder. 

 
 

16. Når broderiet er færdigt, 

spændes det ud på en plade og 

fugtes med vand, til det er helt 

våd.  

 

17. Man kan efterspænde broderiet 

så det sidder stramt. 

 

18. Lad broderiet tørre. 

 

Montering: 

19. Læg stoffet med dit arbejde 

med retsiden ned mod 

bordpladen. Læg rammen ovenpå. 
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20. Hold det fast og vend rammen 

med stoffet så du kan se om det 

sidder rigtigt. 

 

21. Brug hæftepistolen til at sætte 

stoffet fast i rammen. 

 

22. Buk først den øverste og 

nederste side ind og hæft dem 

godt. Hust at stramme stoffet 

til. 

 
 

23. Buk hjørnerne så de ligger glat 

og hæft.  

 
 

 

24. Slut med at hæfte siderne fast. 

 
 

25. Billedet er færdigt. 
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Designark til tryk med geometriske figurer. 

 

Der findes mange forskellige geometriske figurer.  

 

 

Vælg en af figurerne og tegn den i 3 forskellige størrelser. 
                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 


