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Dobbelt dækkeserviet med tryk 

 

 

 

 

Materialer: 

Stof til forsiden 52x125 cm  

Stof til bagsiden 52x127cm 

Frysepapir 

Hobbykniv 

Tape  

Skæreunderlag 

Designark til geometriske figurer 

Stoftrykfarver 

Pensel 

Broderigarn 

Broderinål med spids 

Sting vejledning  

Sytråd  

 

 

 

1. Brug designarket til at lave et 

mønster med geometriske 

figurer. 

 

2. Tegn den figur du har valgt i din 

firkant. Figuren tegnes i et pænt 

mønster. 

 

3. Lav mindst 3 forskellige mønster 

og vælg den du bedst kan lide. 

 
 

4. Tag frysepapiret og læg dit 

motiv ovenpå, så frysepapiret er 

ca. 3 cm større til alle sider. 
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5. Sæt de to stykker sammen med 

tape. 

 

6. Skær nu figurerne ud, skær 

forsigtigt og pænt langs kanten. 

 
 

 
 

7. Klip stoffet til forsiden og 

bagsiden. 

 

8. Marker midten på stoffet til 

forsiden. 

 

9. Placer strygepapiret med 

motivet ved midten. 

Her er det ene motiv på den ene 

halvdel og det andet motiv på den 

anden halvdel i hver sin side 

Man kan også placere motiverne 

på andre måder. 

 

10. Stryg frysepapiret fast. 

 
 

11. Mal motiverne med penslen ved 

at lægge lidt maling på 

frysepapiret og træk det ind på 

stoffet. 

 
 

12. Lad stoftrykket tørre. 

 
 

13. Når stoftryksfarverne er helt 

tørre trækkes frysepapiret 
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forsigtigt af. (Det kan bruges 

mange gange) 

 
 

14. Mal evt. lidt pynt med em 

metalfarve. Her er der brugt 

kobber. 

 
 

15. Stryg stoftrykket i 5 minutter 

op 2 prikker. Husk at lægge 

bagepapir både over og under 

stoffet når du stryger. 

Broderi: 

16. Broder frit broderi over/ 

omkring/ langs med trykket. 

 

17. Brug 1-3 forskellige stingtyper. 

Se kopiarket med sting. 

 

 

Montering: 

18. Stoffet til bagsiden klippes over 

i 2 dele på den korte led, ca. 10 

cm fra den ene ende. 

 

19. Sy de to stykker stof sammen, 

men lad en åbning på 10 cm stå i 

midten. 

 
 

20. Pres sømmen med strygejernet. 

 
 

21. Læg de to stykker stof sammen 

ret mod ret og sæt dem sammen 

med nåle. 

 

22. Sy stoffet sammen med en 

stikning hele vejen rundt. 
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23. Pres syningen. 

 

24. Hjørnerne klippes skrå af, lige 

unde for syningen. 

 

25. Vend arbejdet igennem åbningen. 

 

26. Pres hjørnerne ud. Brug enden af 

en pensel eller blyant. 

 

27. Stryg dækkeservietten. 

 

28. Luk åbningen på bagsiden med 

små fine sting der syes i hånden. 

 

29. Sy en pyntesøm hele vejen rundt 

langs kanten. 
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Designark til geometriske mønstre 

 

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 

   

 


