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Mappe med tryk og broderi 

 

 

 

 

Materialer: 

Frysepapir 

Skarp kniv 

Skæreplade 

Stoftrykfarver  

Glas med vand 

Pensel 

Broderigarn 

Broderinål 

Bomuldsstof 

A5 Mappe eller en bog 

Sytråd 

Symaskine 

Designark til tryk med geometriske figurer 

Ark med stingvejledning 

Voksdug 

 

 

 

 

1. Stoffet til din bog/mappe findes 

på denne måde. 

 

2. Mål høje og omkreds + ombuk og 

beregn hvor meget stof der skal 

bruges.  

højde 
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omkreds 

ombuk 

 

3. Til denne mappe beregnes 

stoffet således. 

Højde 23 cm + 2 cm til søm = 25 

cm. 

Omkreds 46 cm  

Ombuk 2x 16 cm (32) cm + 2 cm 

til søm = 34 cm. 

46 + 34 cm = 80 

Bredden på stoffet er 80 cm 

 

Højde = 25 cm 

Bredden = 80 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 til din bog/mappe skal 

måle 

Højde ________cm 

Bredde _________cm 

 

4. Klip dit stof efter målene. 

Tryk: 

5. Mål forsiden af din bog eller 

mappe. 

______ cm x ______ cm. 

Her er målene 20x 23 cm. 

 

6. Dit motiv skal være mindre end 

disse mål. 

 

7. Tag Designarket og tegn målene 

på papiret. 

 

8. Brug designarket til at finde den 

geometriske figurer du vil 

arbejde med. 

 

9. Tegn den figur du har valgt i din 

firkant. Figuren tegnes i 

forskellige størrelser og i et 

pænt mønster. 
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Lav mindst 3 forskellige udgaver 

og vælg den du bedst kan lide. 

 

10. Tag frysepapiret og læg dit 

motiv ovenpå så frysepapiret er 

ca. 3 cm større til alle sider. 

 

11. Sæt de to stykker sammen med 

tape. 

 

12. Skær nu figurerne ud, skær 

forsigtigt og pænt langs kanten. 

 

13. Find dit stof til omslaget.  

 

14. Læg stoffet omkring din 

bog/mappe, så ombukkene foran 

og bagpå når lige langt ind i 

bogen.  

 

15. Pres med fingrene langs kanten 

af forsiden og ryggen af 

bogen/mappen. 

 

16. Fingerpresset gør, at du kan se 

på stoffet, hvor kanterne på 

forsiden skal være. 

 

17. Læg frysepapiret med den 

blanke side ned mod stoffet og 

sæt det fast med nåle. 

 
 

18. Stryg frysepapiret fast på 

stoffet. 

 

19. Vælg stoftrykfarver. Her er 

brugt rød og gul på grønt stof. 

 

20. Mal stoffet med en pensel, ved 

at lægge farven på frysepapiret 

og trække det ind i figuren. 

 

21. Farverne blandes når de kommer 

på stoffet, så der bliver glidende 

overgange. 

 

22. Lad dit stoftryk tørre på 

avispapir. 

 

23. Når det er helt tørt, trækkes 

frysepapiret forsigtigt af. Du 

kan bruge frysepapiret flere 

gange. 

 

24. Læg bagepapir på strygebrættet 

dit stoftryk ovenpå og bagepapir 

øverst. 

 



 

  WWW.JoanEriksen.dk Side 4 
 

25. Stoftryksfarverne fikseres ved 

at stryge dem på 2 prikker i 3-5 

minutter. 

 

26. Nu kan der broderes med frie 

sting på motivet. 

 

27. Brug stingvejledningen til at 

vælge sting. Stingene kan 

varieres på mange måder. 

 

28. Når broderiet er færdigt, 

spændes det ud på en plade og 

fugtes med vand, til det er helt 

våd.  

 
 

29. Man kan efterspænde broderiet 

så det sidder stramt. 

 

30. Lad broderiet tørre. 

 

 

Montering: 

31. Sy zik-zak hele vejen rundt langs 

kanten. 

 
 

32. Lav dobbelt ombuk i begge ender, 

pres ombukkene med 

strygejernet og sy dem med en 

stikning. 

 
 

 
 

33. Læg omslaget omkring bogen 

med vrangen ud ad. Stram det 

godt til og se efter at det er 
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placeret rigtigt. Omslagene skal 

være lige lange. 

 
 

34. Sæt nåle i så stoffet holdes 

omkring mappen.  

 

35. Streg på stoffet med kridt langs 

mappens kant ved ombukkene.  

 
 

36. Tag stoffet af mappen og sy 

stikning ved kridtstregerne langs 

ombukkene.  

 

37. Pres syningerne og stofkanten 

imellem syningerne. 

 
 

38. Hvis du arbejder med kraftigt 

stof, klippes de 4 hjørner skrå 

lige uden for syningerne. 

 

39. Vend retsiden ud og stryg 

omslaget. 

 

40. Læg mappen ind i omslaget.  

 
 

 
 

41. Omslaget 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 et fint mønster. 
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Broderisting 

 

  
 

Kontursting Kædesting Tungesting 

 

  
 

Speckling Frie krydssting Fritliggende kædesting 

    

 
  

Grensting Y-sting Vævet blomst 

 


