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Penalhus med fodspor 

 

 

 

Materialer: 

Lynlås 20 cm 

Stof med fodspor 24x32 cm 

Stof til for 24x32 cm 

Tyndt pladevat 24x32 cm 

Stof til en af lynlåsens ender.   

Sytråd. 

Vinkelmåler 

Stofkridt  

Saks 

Symaskine 

Symaskinenål  

Alm. Trykfod 

Lynlåstrykfod  

Nål med spids. 

 

 

 

1. Klip stoffet med fodspor og 

foret 24x32 cm 

22 cm = bredden 32 = højden. 

 

 

 
 

2. Klip et stofstykke til lynlås 

enderne. 5 cm bred og 2,5 cm 

lang. 
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3. Fold stykket på midten og sy det 

sammen med en stikning. Der er 

nu et lille rør på 2,5 cm i 

længden. og 4 cm i omkredsen. 

 

4. Træk røret ind over den ende af 

lynlåsen som er delt i 2. 

Vrangsiden skal være ud ad, og 

syningen midt på lynlåsens 

bagside. 

 
 

5. Sy røret fast på lynlåsen med en 

stikning. Pas på at du ikke syr i 

lynlåsens tapper. 

 
 

6. Vend retten ud. Nu er lynlåsen 

blevet forlænget. 

 
 

7. Lav en sandwich: 

Læg stoffet med fodspor med 

retsiden opad. 

Lynlåsen med retsiden nedad. 

Foret med retsiden nedad og 

pladevattet øverst. 

 

8. Sæt nåle i langs kanten, så 

lagene hænger sammen. 

 

9. Sæt lynlås-trykfoden på 

symaskinen og sy en stikning 

langs kanten 

 
 

 
 

10. Gentag med den anden side af 

lynlåsen. 
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11. Fold penalhuset så stoffet med 

fodspor ligger ret mod ret og 

foret ligger ret mod ret. 

Lynlåsen ligger i midten. 

 
 

 
 

12. Sy en stikning langs den ene side 

fra bunden af stoffet med 

fodspor til bunden foret. 

I den anden side lader du en 

åbning stå i foret. Denne åbning 

skal bruges til at vende arbejdet 

igennem. 

 

13. Buk hjørnet til en spids. Læg 

vinkelmåleren på så der er 2 cm 

ud til hver side. Sæt en 

kridtstreg her, og sæt en nål i. 

 

 
 

14. Sy en stikning langs 

kridtstregen. 

 
 

15. Gentag med det andet hjørne. 

 

16. Klip evt. hjørnespidserne af. 
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17. Vend arbejdet igennem åbningen 

i foret. 

 
 

18. Åbningen i foret lukkes med små 

sting. 

 
 

19. Penalhuset er færdigt  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


