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Bogomslag med korssting 

 

 

 

 

 

Materialer: 

Design korsstingsmønster 

Aida 5,2 

DMC broderigarn 

Broderinål uden spids. 

Stof ensfarvet 

Forsvindingsstramaj  

Bog 

Centimetermål 

Saks 

Symaskine 

Stofkridt  

 

 

 

1. Begynd med at designe dit 

korsstingsbroderi. Du skal bruge 

dokumentet ”Design 

korsstingsmønster. 

 

2. Størrelsen på dit stof finder du 

som beskrevet herunder. 

 

3. Mål højden på din bog og skriv 

målet her. 

Højde: _______ cm + 4 cm = 

________ cm. 

Her er bogen 15 cm + 4 cm = 19 

cm. 

Bredden finder du ved at tælle 

antal sting i dit mønster + 4 cm 

Antal sting _______ = 

_______cm + 4 cm = ______cm. 

Her er antal sting 27 = 5 cm + 4 

cm = 9 cm. 

Dit Aida stof skal måle.  

Højde ________ cm. 

Brede ________ cm. 
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4. Begynd dit broderi 2 cm nede og 

2 cm inde. 

 

5. Når broderiet er færdigt, kan du 

begynde at monterer dit broderi. 

 

6. Klip stof til omslaget  

Mål bogen fra forsiden og om til 

bagsiden. 

 
Bogens mål ________ cm  

 

Mål derefter hvor langt du vil 

have omslaget ind i bogen. Pas på 

at det ikke bliver for kort. 

 
Dette mål skal ganges med 2. 

Omslag ______cm x 2 = 

______cm. 

Bogens mål ______ cm + Omslag 

_______cm = ________ cm. 

Minus broderiets brede. 

_______cm. 

________ cm - _______cm = 

__________ cm + 4 cm til søm = 

__________cm  

Her er bogen 46 cm. 

Omslag 15 x 2 = 30 cm. 

46 + 30 = 76 – 5 = 71 cm + 4 cm 

til søm = 75 cm.  

 

7. Læg den ene ende af stoffet ind 

i bogen, det antal cm som 

ombukket skal være. 

 

8. Luk bogen og marker med 

stofkridt hvor broderiet skal 

være. 

 

9. Klip stoffet over her. 

 
 

10. Broderiet syes i her. 

 

11. Læg stoffet og broderiet 

sammen ret mod ret og sy det 

sammenmed en stikning. Sy i en 

lige række i aidastoffet. 
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12. Sy den anden side på samme 

måde. 

 

13. Pres sømmen. 

 
 

14. Fold enderne om mod vrangen 

med en dobbeltfold, først 

bukkes ½ cm om og derefter 

bukkes der igen om.  Kanten af 

stoffet ligger nu inde i 

ombukket. 

 

15. Pres ombukket med 

strygejernet. 

 
 

16. Gentag med den anden ende. 

 

17. Sy enderne med en stikning. 

 

 

 

 

 

 

18. Sy zik-zak i kanten af de lange 

sider. 

 
 

Forsvindingsstramaj: 

19. Fold omslaget omkring bogen 

med retsiden ud ad.  

 

20. Placer forsvindingsstramaj på 

stoffet. Sæt det fast med nåle. 

 

21. Broder nogle af dine geometriske 

figurer på forsvindingsstramajet. 

 

22. Læg dit arbejde i en skål med 

vand indtil forsvindingsstramajet 

er væk. 

 
 

23. Stryg dit bogomslag fra 

vrangsiden. 
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24. Læg bogomslaget omkring bogen 

med vrangsiden ud. Læg 

omslagene ind i bogen og træk 

dem ned i begge sider, så 

omslaget bliver stramt og 

omslagene er lige langt inde. 

 
 

25.  Sæt nåle i de 2 lag. Der hvor 

omslagene slutter. 

 

26. Lav en kridtstreg langs bogens 

kant. Dette gøres lettest ved at 

bukke kanten ned og strege på 

kanten. 

 
 

27.  Sy en stikning langs 

kridtstregen. Begynd ved 

ombukket og slut ved hjørnet. 

Gentag med de 3 andre hjørner. 

 

28.  Vend bogomslaget og 

ombukkene. Pres hjørnerne godt 

ud. 

 

29. Fold stoffet imellem omslagene 

ind mod vrangen og pres med 

strygejernet. 

 

 
 

30. Træk bogomslaget omkring din 

bog. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


