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Glasbrikker af genbrugsbroderi 

 

 

 

 

 

 

Materialer til 4 glasbrikker: 

Grundstof 56x15 cm  

Strimler af stof med ægkanter 2-4 cm brede min. 15 cm lange 

Broderi fra genbrug 56x19 cm 

Stof til bagsiden 4 stk. 26x16 cm 

Sytråd i mange forskellige nuancer der passer til stoffet. 

 

 

Stof af ægkanter:

1. Find stofstrimler der passer i 

farverne til genbrugsbroderiet. 

 

2. Skær grundstoffet og læg det 

på bordet. 

 

3. Stofstrimlerne lægges taglagt på 

grundstoffet, begynd i den ene 

ende på den smalle led. 

 
 

4. Læg stofstrimlerne på så de 

ligger lidt ind over hinanden. 

 
 

5. Fortsæt til grundstoffet er helt 

dækket. 
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6. Sæt alle strimlerne fast med 

nåle. 

 

7. Find sytråd i farver der passer 

til stoffet. Der skal bruges 

mange forskellige nuancer. 

 
 

8. Sy forskellige stingtyper langs 

med stofstrimlerne. Tag nålene 

ud når strimlerne syes på. Sy 

med mange forskellige 

trådfarver. 

 
 

9. Når der er syet pyntesømme så 

alle stofstrimlerne er syet fast, 

kan der syes flere pyntesømme 

spredt på stoffet. 

 

 

 

 

Montering: 

10. Vend bagsiden af dit stof op og 

skær det til så alle strimler der 

stikker udenfor skæres af. 

 

11. Læg dit stof og 

genbrugsbroderiet sammen ret 

mod ret og sy det sammen i den 

ene side med en stikning. 

 
 

 
 

 
 

12. Pres sømmen. 
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13. Stoffet skæres ud til 4 stykker 

på hver 14 cm i højden. 

 
 

 
 

14. Stoffet til bagstykkerne skæres 

over på midten så der bliver 2 

stykker på 26x8 cm. 

 

15. Læg de 2 stykker sammen ret 

mod ret sæt nåle i. Sy dem 

sammen med en stikning men lad 

en åbning på 4 cm stå på midten. 

 

16. Pres sømmen. 

 

17. Stoffet til bagsiden og forsiden 

lægges sammen ret mod ret. 

Sæt det sammen med nåle. 

 
 

 
 

18. Sy en stikning hele vejen rundt. 

 

19. Pres sømmen. 

 
 

20. Vend arbejdet igennem åbningen. 

 

21. Pres arbejdet. 

 

22. Sy en stikning rundt langs kanten 

fra retsiden. 

 

23. Hullet på bagsiden lukkes med 

små fine sting der syes i hånden. 

 

24. Arbejdet er færdigt. 


