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Penalhus med geometriske figurer  

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

Designark 

Mønsterpapir 3 stk. 10x10 cm 

Frysepapir 3 stk. 10x10 cm 

Kuglepen eller tusch der kan tegne fint og tydeligt 

Knappenåle  

En skarp hobbykniv 

Skæreplade  

Stof der er vasket 26x18 cm 

Stoftrykfarver 

Pensler 

Vand i et glas 

Voksdug eller plastik til afdækning 

 

Lynlås 20 cm 

Stof til pyntekant 26x8 cm. 

For 26x25 cm 

Pladevat 26x25 cm 

Sytråd 

 

 

 

1. Tag designarket og vælg den 

figur du bedst kan lide. 

 

2. Tegn denne figur i 3 forskellige 

størrelser. 
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3. Læg 1 stk. mønster papiret over 

en af figurerne og tegn den op 

med en tydelig streg. 

 

4. Gentag med de to sidste figurer. 

 

5. Læg 1 stk. frysepapir under 

mønsterpapiret, så en af 

figurerne er midt ovenpå 

frysepapiret. Sæt det sammen 

med knappenåle.  

 

6. Skær figuren ud med 

hobbykniven. Husk skærepladen 

under dit papir. 

 

7. Gentag med de 2 andre. 

 

8. Du har nu 3 stk. frysepapir med 

hver sin figur. 

 

9. Tag dit vasket stof på 26x18 cm. 

Fold det dobbelt så det bliver 

18x13 cm. Stryg folden så der 

kommer en streg ved ombukket. 

 

10. Læg dit stof på bordet og placer 

dine 3 stykker Frysepapir med 

figurer på den ene halvdel af 

stoffet. Den blanke side af 

frysepapiret skal være nedad og 

den matte side opad. 

 

11. Du kan klippe frysepapiret lidt til 

hvis det kommer til at ligge ind 

over en af figurerne. 

 

12. Når dine figurer ligger rigtig skal 

frysepapiret stryges så det 

hænger fast. Indstil 

strygejernet på 2 eller bomuld 

og stryg oven på frysepapiret 

indtil det hænger rigtig godt 

fast. 

 

13. Nu kan der males på dit stof. 

 

14. Vælg 2-3 farver stoftrykfarver.  

 

15. Dyp penslen i farven og læg 

farven på frysepapiret ved 

figuren. Træk farven ind over 

stoffet. Pas på at der ikke 

kommer for meget farve på 

stoffet. 

 
 

16. Gentag med den næste farve. 

 

17. Når farverne er tørre, kan du 

male nogle tynde streger ovenpå. 
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18. Når dine farver er tørret helt, 

kan frysepapiret fjernes. 

 
 

19. Farverne fikseres med 

strygejernet. Læg bagepapir 

over og under stoffet og stryg 

på 2 prikker i 5 minutter.  

 
 

20. Nu er du klar til monteringen. 

 

21. Klip stoffet til pyntekant 26x8 

cm. Stof til for 26x25 cm. 

Pladevat 26x25 cm. 

 

22. Sy zik-zak rundt om alle 

stofstykker. 

 
 

23. Læg stoffet med tryk sammen 

med stoffet til pyntekant Ret 

mod ret og sy dem sammen med 

en stikning. 

 
 

24. Stryg syningen 

 
 

25. Læg pladevattet oven på 

yderstoffets vrangside. 
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26. Fold stoffet med retsiden indad, 

så dine tryk er på den ene side 

af penalhuset. Pladevattet ligger 

udenpå.  

 
 

27. Foret foldes på samme måde. 

 

 
 

28. Sy en stikning ned langs de 4 

sider. 

 

29. Enderne til lynlåsen. 

Mål lynlåsens brede. Dette 

ganges med 2 + 1 cm. 

Lynlåsens brede _____ cm x 2 = 

_______ + 1 cm = ______ cm. 

Dette er bredden.  

Længden 4 cm. 

Klip 2 stykker med disse mål. 

 

30. Fold stykkerne ret mod på den 

led du selv har målt dig frem til.  

 

31. Sy dem sammen med en stikning 

en halv cm inde.  

 

32. Træk et endestykke ind over 

hver ende af lynlåsen med 

vrangsiden udad og 

sammensyningen på lynlåsens 

bagside. Pas på at du ikke 

trækker den så langt ned, at du 

kommer til at sy i 

metalstykkerne på lynlåsen. 

 
 

33. Sæt en nål i. 

 

34. Sy en stikning på tværs af 

lynlåsen. 

 
 

 

 

 



 

  WWW.JoanEriksen.dk Side 5 
 

35. Vend endestykket med retsiden 

ud, ved at trække det ud over 

lynlåsen. 

 
 

36. Læg lynlåsen ret mod ret på 

kanten af stoffets yderside.  

 

37. Sæt det sammen med nåle. 

 
 

38. Sæt lynlåstrykfoden i 

symaskinen og sy lynlåsen fast. 

 
 

39. Gentag med den anden side. 

 
 

40. Træk foret udenpå penalhuset. 

Så de ligger vrang mod vrang. 

 

41. Buk kanten langs lynlåsen om, og 

sæt nåle i. 

 
 

42.  Sy foret på langs kanten med 

fine små håndsting. 
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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. 
                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 


