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Mappe med broderi og tekst 

 

 

 

Materialer: 

Stof der er vasket 80 x 25cm 

Stof til lomme 19x15 cm 

Bånd til lommens kant 20 cm 

Computer og printer 

Tekst 

Stoftrykfarver 

Pensel 

Avispapir 

Hobbykniv 

Skæreplade  

Broderigarn 

Broderinål med spids  

Mappe A5 

Sytråd 

 

 

1. Klip dit stof 80x25 cm 

 

2. Fold stoffet omkring mappen og 

buk enderne ind i mappen. Se 

godt efter om ombukkene er lige 

langt inde i mappen. 

 

3. Pres med fingrene langs ryggen 

og forkanter, nu kan du se hvor 

din tekst skal være. 

 
 

4. Find en tekst du vil bruge ved at 

bruge designarket. 
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5. På computeren åbner du et 

dokument.  

 

6. Skriv dine 3 tekster i 

dokumentet. 

 
 

7. Markerer teksterne og prøv at 

ændre dem til forskellige 

teksttyper. 

 

 
 

 
 

8. Bliv ved med at afprøve tekster 

indtil du finder en der er flot. 

 

9. Nu skal størrelsen ændres. 

Afprøv forskellige størrelser og 

se om de kan være inden for de 

mål der er på din forside. 

 

10. Når teksten er klar gemmes 

dokumentet på din computer og 

printes derefter ud. 

 

11. Klip kopipapiret til så der er ca. 5 

cm rundt om teksten.  

 

12. Læg teksten oven på 

frysepapiret og skær 

bogstaverne ud med en 

hobbykniv. 

Husk skæreplade. 

 

13. Frysepapiret lægges ovenpå 

stoffet, inden for markeringerne 

der viser forsiden. Sæt det fast 

med nåle. 
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14. Stryg frysepapiret fast på 

stoffet. 

 
 

15. Mal bogstaverne med 

stoftrykfarve. Med penslen 

tages lidt farve som lægges på 

frysepapiret og trækkes ind i 

bogstavet. Fortsæt til alle 

bogstaverne er malet. 

 
 

16. Lad dit stof tørre på avispapir. 

 
 

17. Når stoftrykfarven er helt tørt, 

trækkes frysepapiret forsigtigt 

af. 

 

18. Fikser stoftrykfarven med 

strygejernet, ved at stryge det i 

3-5 minutter ved 2 prikker eller 

bomuld. 

 

19. Nu kan du begynde at broderer.  

 

20. Broder kædesting, kontursting 

eller tungesting som konturstreg 

rundt om bogstaverne. 

(Se kopiarket broderisting) 

 

21. Når broderiet er færdigt 

spændes det op på en plade og 

fugtes med vand.  

 

22. Du kan efterspænde det våde 

stof, så det sidder hel stramt. 

 

23. Stoffet skal tørre før det kan 

monteres. 
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     Lomme: 

24.  Klip stoffet og båndet til 

lommen, hvis båndet trævler kan 

det svejses med en lighter. 

 
 

25. Fold stoffet ret mod ret. Og sy 

eb stikning langs kanten i siden. 

 
 

26. Pres syningen. 

 
 

27. Fold stoffet så syningen ligger 

på midten og sy en stikning langs 

bunden. 

 
 

28. Pres syningen. 

 

29. Vend lommen og pres hjørnerne 

godt ud. 

 
 

30. Båndet til lommens øverste kant 

lægges på og foldes om på 

bagsiden.  

 
 

 
 

31. Sæt nåle i så det holdes sammen. 

 

32. Sy en stikning langs både den 

øverste og den nederste kant. 
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33. Lommen kan nu syes på stoffet 

til omslaget. 

 

34. Fold stoffet omkring mappen. 

 

35. Placer lommen på omslaget der er 

inde i mappen. Lommen skal sidde 

ca. midt på omslaget. Sæt nåle i. 

 
 

36. Sy lommen fast med en stikning 

langs kanterne i siderne og for 

neden. 

 

Montering 

37. Sy zik-zak hele vejen rundt langs 

kanten. 

 

38. Lav dobbelt ombuk i begge ender, 

pres ombukkene med 

strygejernet og sy dem med en 

stikning. 

 
 

39. 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. 

 
 

40. Sæt nåle i så stoffet holdes 

omkring mappen.  

 

41. Streg på stoffet med kridt langs 

mappens kant ved ombukkene.  
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42. Tag stoffet af mappen og sy 

stikning ved kridtstregerne langs 

ombukkene.  

 
 

43. Pres syningerne og stofkanten 

imellem syningerne. 

 
 

44. Hvis du arbejder med kraftigt 

stof, klippes de 4 hjørner skrå. 

 

45. Vend retsiden ud og stryg 

omslaget. 

 
 

46. Læg mappen ind i omslaget.  
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Designark til tekst 

 

 

Hvad skal bogen indeholde? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

Hvilke ord kan du bruge til at beskrive bogens indhold? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

Udvælg nogle af dine stikord og prøv at bruge dem i en kort tekst. Teksten må 

gerne være på 1 eller 2 ord. 

Skriv ordene her. Lav 3 forslag. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

WWW.JoanEriksen.dk Side 8 
 

 

Broderisting      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


