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Bogomslag med broderede bogstaver 

 

 

Materialer: 

1 bog 

Stof  

PC 

Kopipapir  

Frixion pen 

Broderigarn i flere nuancer 

Broderinål  

Saks 

Symaskine  

Sytråd 

Stofkridt 

Knappenåle  

 

 

 

1. Mål høje og omkreds + ombuk og 

beregn hvor meget stof der skal 

bruges.  

højde 

omkreds 

ombuk 
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2. Til denne bog beregnes stoffet 

således. 

Højde 22 cm + 2 cm til søm = 24 

cm. 

Omkreds 31 cm. 

Ombuk 2x 12 cm (24) cm + 2 cm 

til søm = 26 cm. 

Bredden på stoffet er 57 cm 

 

Højde = 24 cm 

Bredden = 57 cm 

 

Indsæt dine mål her. 

 

Højde _____ cm + 2 cm til søm = 

_______cm. 

Omkreds ______ cm + 

Ombuk _______cm x 2 = 

_______cm + 2 cm til søm =  

_______ cm. 

Bredden =  

Omkreds _______cm 

 + Ombuk _______cm.  

          =   _______cm 

 

Stoffet du skal bruge skal måle. 

Højde ________cm 

Bredde _________cm 

 

3. Zik-zak stoffet hele vejen rundt. 

 

4. Lav dobbelt ombuk i begge ender 

pres dem med strygejernet.  

 
 

5.  Sy dem med en stikning. 

 
 

6. Mål forsiden på dig bog. 

Her er målene 

 22 cm høj x 14 cm bred. 

 

Dine mål på forsiden. 

_____cm høj x _____cm bred. 

Tekst: 

7. Brug dit designark til tekst til at 

finde den tekst, du vil have på 

bogen. 

 

8. På din computer åbner du et 

dokument.  
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9. Skriv din tekst ind i dokumentet. 

 
 

10. Markerer teksterne og prøv at 

ændre dem til forskellige 

teksttyper. Vælg teksttyper med 

fed skrift. 

 

 

11. Bliv ved med at afprøve tekstet 

typer indtil du finder en, der er 

flot. 

 

12. Nu skal størrelsen ændres. 

Afprøv forskellige størrelser og 

se om de kan være inden for de 

mål der er på din forside. Du kan 

se målene i toppen og i siden af 

dit dokument. 

 
 

13. Afprøv om ordene skal deles 

eller stå på en linje. 

 
 

 
 

14. Når teksten er klar gemmes 

dokumentet på din computer og 

printes derefter ud. 

 

15. Overfør bogstaverne til dit stof 

med en frixion pen. 

 

16. Læg stoffet oven på papiret med 

bogstaverne.  

 

17. Sæt det sammen med nåle i alle 

4 hjørner. 
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18. Brug et lysbord eller en anden 

form for lys, så du kan se 

igennem papir og stof.  

 

19. Tegn konturstregerne på alle 

bogstaverne. 

 
 

20. Broderer konturstregerne på 

bogstaverne. Du kan vælge 

kædesting, kontursting eller 

tungesting. (Se arket med 

stingtyper) 

Her er der brugt kædesting. 

 
 

21. Når broderiet er færdigt, kan 

bogomslaget monteres 

Montering: 

22. Læg omslaget omkring bogen 

med vrangen ud ad. Stram det 

godt til og se efter at det er 

placeret rigtigt. Omslagene skal 

være lige lange. 

 

23. Sæt nåle i så stoffet holdes 

omkring mappen.  

 

24. Streg på stoffet med kridt langs 

mappens kant ved ombukkene.  

 
 

25. Tag stoffet af mappen og sy 

stikning ved kridtstregerne langs 

ombukkene.  

 
 

26. Pres syningen. 
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27. Klip de 4 hjørner skrå. Dette er 

vigtig, hvis der bruges kraftigt 

stof.  

 

28. Vend retsiden ud og pres 

hjørnerne ud, Stryg omslaget 

med strygejernet. Når du 

stryger broderiet, forsvinder 

resterne af frixionpennen. 

 
 

29. Læg bogen ind i omslaget.  

 
 

 
 

 

 

 

 

30. Omslaget er færdigt. 
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Designark til tekst 

 

 

Hvad skal teksten handle om?  

Skriv dine tanker om teksten. 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

Skriv nogle nøgleord.  

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

Udvælg 3 af de bedste ord og skriv dem her. 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Stingtyper. 

  

  
 

Kontursting Kædesting Tungesting 

 

  
 

Speckling Frie krydssting Fritliggende kædesting 

    

 
  

Grensting Y-sting Vævet blomst 

 


