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Taske med 1001 nats broderi  

og frie krydssting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

Fast stof til bund for 1001 nats stof 14 cm bred 40 cm høj 

Rester af tyl, chiffon, gage, satin, blonder og andre transparente stoffer. 

For 26x40cm 

Evt. Pladevat 26x40 cm 

Sytråd i mange forskellige farvenuancer 

Usynlig tråd 

Symaskinenål 90-100 

Stoptrykfod. 

Lynlåstrykfor 

Almindelig trykfod 

Stofkridt  

 

Hør til broderi i farver der passer til 1001 nats stoffet 14 cm bred x 40 cm høj 

Broderigarn i nuancer der passer til 1001 nats stoffet 

Broderinål med spids 

 

Lynlås 25 cm 
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1001 nats stof: 

1. Find rester af Tyl, blonde, 

chiffon, satin mm i nogle farve 

nuancer der passer godt sammen. 

Denne udvælgelse kan tage tid, 

men det er vigtigt at finde de 

rigtige farver.  

 
 

2. Skær grundstoffet på 14 x 40 

cm. 

 

3. Læg grundstoffet på bordet. 

 

4. Riv og klip stofresterne i 

strimler på 2-4 cm brede. 

 
 

5. Læg stofstrimlerne taglagt på 

grundstoffet, på den smalle led. 

Er strimlerne for brede klippes 

enderne løst af. 

 
 

6. Fortsæt med at lægge lag på lag 

indtil hele grundstoffet er 

dækket.  

 
 

7. Se godt efter om der er noget 

som eventuelt skal laves om. Det 

kan være en hjælp at tage et 

foto, lave ændringer og tage et 

nyt foto. Så man kan 

sammenligne og se hvilken der er 

bedst. 

 

8. Når du er helt tilfreds sættes 

nåle i så alle strimlerne sidder 

fast. 
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9. Sæt usynlig tråd i symaskinen 

som overtråd og en almindelig 

tråd der passer i farven til 

stoffet som undertråd. 

 

10. Sæt stoptrykfod i symaskinen. 

 

11. Nu syes der på tværs af alle 

strimlerne med stikning fra den 

ene ende til den anden, hvorefter 

der vendes og syes tilbage.  

Rækkerne syes med ca. 1 cm 

mellemrum. 

Fortsæt til der er syet på hele 

stoffet. 

 
 

12. Find sytråd i farvenuancer som 

passer til stoffet. Det kan være 

almindelig sytråd, metaltråd og 

blanke tråde. 

 
 

13. Nu skal der syes pyntesømme på 

tværs af den usynlige tråd og 

parallelt med stofstrimlerne. 

 

14. Nogle symaskiner har 

forprogrammeret sømme, disse 

kan bruges, men prøv at 

manipulerer med dem, ved at 

gøre dem breder og længere. 

Pyntesømmene kan også laves 

med almindelige sømme: 

Man kan ændre på en zik-zak 

søm så den bliver skiftevis smal 

og bred. Man kan også sy med en 

undertråd i en kontrastfarve og 

løsne spændingen så undertråden 

trækkes op på oversiden og 

dermed giver et spil i sømmen. 
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15. Begynd med at sætte en 

trådfarve i symaskinen og sy 3-5 

pyntesømme med denne. Fordel 

sømmene på hele stoffet. Sæt en 

ny farve i og sy igen 3-5 

forskellige pyntesømme fordelt 

på hele stoffet. Fortsæt til der 

er pyntesømme jævnt fordelt på 

hele stoffet. 

 
 

16. Vend bagsiden op og skær 

stoffet rent, så det måler 14x40 

cm. 

 
 

17. Skær hør stoffet til broderiet 

på 14x40 cm. 

 

18. Læg de to stykker stof sammen 

ret mod ret og sy dem med en 

stikning. 

 

Håndbroderi: 

19. Tegn en firkant på mønsterpapir 

med målene 15x40 cm. 

 

20. Vælg en geometrisk figur. Her er 

der valgt en cirkel på 9cm i 

diameteren. 

Du kan også bruge en trekant, 

firkant, rombe, trapez eller en 

anden figur. 

 

21. Tegn din figur på papir, og klip 

den ud, klip 3 mere så der er 4 i 

alt. 

 

22. Læg de 4 figurer på firkanten på 

mønsterpapiret. Læg en enkelt 

på så hele figuren kan ses, de 

andre lægges på så noget stikker 

udenfor rammen. 
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23. Tegn omridset af figurerne op på 

mønsterpapiret. 

 

24. Tegn 2 -3 streger på tværs inde 

i hver figur. 

 
 

25.  Klip firkanten på mønsterpapiret 

med dine figurer ud. 

 
 

26. Læg mønsterpapiret på 

hørstoffet og sæt nåle i. 

 
 

27. Ri alle stregerne igennem 

mønsterpapir og stof, husk at 

hæfte nogle få steder. 

 
 

28. Riv mønsterpapiret af så 

ritrådene står tilbage på stoffet. 

 
 

29. Nu skal der findes broderigarn i 

de rigtige farver. 

 

30. Læg dit stof på bordet. Find 

broderigarn i 3 farver som 

passer til dit arbejde.  

Der skal bruges flere nuancer i 

alle 3 farver. Afprøv gerne nogle 

farver som ikke umiddelbart 
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passer, måske bliver du 

overrasket. 

Denne proces kan tage noget tid, 

men bliv ved til du har de helt 

rigtige farver.  

 
31. Broder nu langs stregerne og ind 

i feltet, men ikke hele feltet.  

Der bruges en farve i flere 

nuancer langs hver streg. 

Jeg har valgt at bruge frie 

krydssting, men man kan også 

vælge et andet sting. (Speckling, 

knudesting, Y-sting, fritliggende 

kædesting mm) 

 
 

32. Når alle figurerne er broderet 

færdige fjernes ritråden. 

 

Montering: 

Jeg har her valgt at monterer det 

hele på symaskinen, med en åbning i 

foret til at vende igennem. 

Bruges der kraftig stof til for, er 

det ikke nødvendigt med pladevat. 

 

33. Lynlåsen monteres på den smalle 

led. 

Lav en sandwich ved at Lægge dit 

yderstof med retsiden opad. 

Lynlåsen med retsiden nedad 

mod yderstoffet. 

Foret med retsiden ned mod 

lynlåsen. 
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34. Sæt delene sammen med nåle. 

 

35. Sæt lynlåstrykfoden i 

symaskinen. 

 

36. Sy en stikning langs lynlåskanten. 

 
 

37. Pres sømmen. 

 
 

38. Gentag med den anden ende og 

den anden side af lynlåsen. 

 

 
 

39. Fold nu taske så yderstoffet 

ligger ret mod ret, og foret 

ligger ret mod ret, med lynlåsen i 

midten. 

 
 

40. Sæt nåle i langs kanterne.  

I den ene side af foret sættes 

to af nålene med afstand, her 

laves der en åbning til at vende 

arbejdet igennem. 
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41. Sy siderne sammen med en 

stikning. Husk at lade åbningen i 

den ene side stå. 

 
 

 
 

42. Pres sømmen. 

 

43. Hjørnerne i bunden sys på denne 

måde. Fold det ene hjørne så 

sidesømmen ligger oven på folden 

i bunden. Sæt en nål i så hjørnet 

ikke glider. 

 

44. Læg en vinkelmåler på så der er 

2cm ud til hver side fra sømmen. 

Sæt en streg her med stofkridt. 

 

45.  Sy en stikning langs 

kridtstregen. 

 

46. Gentag med de sidste tre 

hjørner. 

 
 

47. Man kan klippe spidsen af ca. 1 

cm fra stikningen, men det er 

ikke altid nødvendigt. 

 

48. Nu vendes arbejdet igennem 

åbningen i siden af foret. 

 

49. Åbningen presses med fingrene 

og lukkes med små fine sting i 

hånden. 

 
 

50. Foret vendes ind i tasken og 

stoppes godt ned i bunden. 

 

51. Pres kanten langs lynlåsen. 

 

52. Tasken er færdig. 
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