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Penalhus med frit broderi 

 

 

Find et stykke instrumental musik,  

eller med et sprog du ikke kender. 

 

 

Materialer: 

A5 Papir 

Blyant 

Mønsterpapir  

Knappenåle  

Sytråd  

Hør 25x32cm 

Sytråd 

Broderigarn (DMC, Flora, og andre typer) 

Skribletegning 

Broderinål med spids 

Sting vejledning 

Vatteret stof til for 25x32cm 

Lynlås 25cm 

Stofkridt  

 

 

1. Lyt til musikken imens du tegner 

skribletegninger. 

Tegn gerne flere tegninger. 

 

2. Vælg en tegning som du bedst 

kan lide. 

Tegn de streger du vil bruge 

tydeligt op. 
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3. Læg mønsterpapir over tegningen 

og tegn motivet op. 

 
 

4. Overvej om der skal laves nogle 

få ændringer. Hvis der skal laves 

ændringer, optegnes motivet 

igen på mønsterpapir. 

 

5. Find det stof du vil bruge til 

penalhuset. 

 

6. Klip stoffet efter målene og fold 

det på midten. Lav et fingerpres 

så du kan se ombukket. 

 

7. Læg mønsterpapiret oven på den 

ene halvdel af stoffet, sørg for 

at mønsteret sidder rigtigt. 

 

8. Sæt mønsterpapiret fast med 

knappenåle igennem det ene lag 

stof 

 

9. Ri igennem mønsterpapir og 

stoffet. Hæft nogle få steder. 

 

10. Træk mønsterpapiret af så 

ritråden bliver tilbage på 

stoffet. 

11. Find broderigarn i farver som 

passer til stoffet. Bruges der 

DMC broderigarn deles tråden så 

der broderes med 2 eller 3 

tråde. 

 

12. Se på stingvejledningen og vælg 

sting til dit motiv. 

Til linjer kan der bruges 

kontursting, kædesting, 

tungesting eller dit favoritsting 

til linjer. 

Fladerne kan udfyldes med 

mange forskellige typer sting. 

 

13. Når broderiet er færdigt, skal 

arbejdet monteres. 

Montering: 

14. Klip foret efter målene. Så det 

har samme størrelse som stoffet 

med broderi. 

 
 

15. Læg lynlåsen på stoffet ret mod 

ret og sy den på med en stikning. 

Der skal bruges en lynlåstrykfor. 
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16. Gentag med den anden side af 

lynlåsen. 

 

17. Sy siderne sammen med en 

stikning. 

 
 

18. Til hjørnerne i bunden foldes 

sidesømmen ned mod midten af 

bunden, så der dannes en spids. 

 

19. Læg en vinkelmåler på hjørnet og 

sæt en streg med stofkridt, så 

hjørnet måler 4 cm. 

 

20. Sæt en nål i så stoffet ikke 

glider fra hinanden.  

 

21. Sy hjørnet med en stikning.  

Husk at hæfte. 

 
22. Gentag med det andet hjørne. 

 

23. Foret foldes ret mod ret. Og der 

sættes nåle i langs kanten. 

 

24. Sy siderne sammen med en 

stikning. 

 

25. Sy hjørnerne i bunden på samme 

måde som på yderstoffet. Se 

pkt. 18-20. 

 

26. Vend vrangsiden på foret ud. 

 

27. Læg foret ind i penalhuset vrang 

mod vrang. 

 

28. Sy foret fast til lynlåsen med 

små kastesting langs kanten 
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Broderisting 

 

  
 

Kontursting Kædesting Tungesting 

 

  
 

Speckling Frie krydssting Fritliggende kædesting 

    

 
  

Grensting Y-sting Vævet blomst 
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Motiv. Bobler og linjer 

 

 

 

 

 


