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Dækkeserviet  

med stof af ægkanter 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

Bundstof til indsatsen 1 stk. 28x32 cm  

Stofrester i en farve men med forskellige nuancer og mønster. 

Ensfarvet stof til forsiden og bagsiden: 

A) 2 stykke 42 cm bred x 32 cm høj til bagsiden. 

B) 2 stykke 10 cm bred x 32 cm høj. 

C) 2 stk. 22cm bred x 32 cm høj. 

Pladevat 2 stk. 30x40 cm 

Sytråd i flere farver som passer til stofresterne. 

Sytråd i samme farve som det ensfarvede stof. 

 

 

Stof af ægkanter:

1. Find stofrester der passer 

sammen i farverne. De må gerne 

være med forskellige mønster. 

Det er vigtigt at være 

omhyggelig med at vælge stof. 

 

2. Klip 1 stykke bundstof på 28 cm 

bred og 32 cm høj 

 

3. Stryg stofresterne og 

bundstoffet. 

 

4. Læg stofresterne taglagt på 

bundstoffet. Læg et stykke på 

bundstoffet læg det næste 

stykke påså det går lidt ind over. 

Sæt nåle i. 

 

5. Sæt sytråd i symaskinen, og sy 

en pyntesøm eller zik-zak langs 

kanten. 
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6. Fortsæt med at lægge 

stofstrimler på og sy dem fast 

indtil hele bundstoffet er 

dækket. 

Skift sytrådsfarve flere gange. 

 
 

7. Del stykket i 2 stykker på 

14x32cm. 

 

8. Klip stoffet til forsiden. Stykke 

B og C. 

 
 

9. Læg stykke B sammen med dit 

hjemmelavede stof ret mod ret. 

Sæt nåle i langs kanten og sy 

dem sammen med en stikning. 

 
 

 
 

10. Læg stykke C på den anden side 

af det hjemmelavede stof, ret 

mod ret. Sæt nåle i og sy 

stykkerne sammen med en 

stikning. 

 

11. Stryg sømmene på vrangsiden. 

 

12. Klip stykke A til bagsiden. 

 

13. Fold stykket på midten på den 

lange led. Pres folden med 

strygejernet og klip stoffet i 2 

dele langs folden. 
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14. Læg stykkerne sammen ret mod 

ret, der hvor de er klippet. 

Sæt nåle i langs kanten ind mod 

midten. 

På midten skal der være en 

åbning på 8 cm, hvor der ikke 

skal syes. 

 
 

15. Sy en stikning langs kanten ind til 

åbningen og fra åbningen og ud 

til den anden side. 

 

16. Pres sømmen med strygejernet. 

 

17. Nu skal stykkerne syes sammen. 

 

18. Læg bagstykket på bordet med 

retsiden opad. 

 

19. Læg forstykket ovenpå med 

retsiden ned og læg pladevattet 

øverst. 

 

20. Sæt delene sammen med nåle. 

 

21. Sy hele vejen rundt langs kanten 

med en stikning ca. 1 cm inde. 

 

22. Når der er syet hele vejen rundt, 

vendes arbejdet igennem 

åbningen på bagsiden. 

 
 

23. Stryg dækkeservietten på begge 

sider. 

 

24. Pres åbningen på bagsiden med 

strygejernet. 

 
 

25. Luk åbningen med små fine sting i 

hånden. 

 

26. Sy en stikning hele vejen rundt 

langs kanten af dækkeservietten. 

 

27. Lav den anden dækkeserviet på 

samme måde. 


