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Pung med stramaj og frit broderi 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 

Du kan vælge at bruge målene i dette mønster eller lave en pung med dine egne mål. 

 

Et stykke stramaj fra et billede 8,5x34 cm 

Bomuldsstof i en farve der passer til 15x34 cm 

Broderigarn i farver der passer til stramajbroderiet. 

Stof til for 22x34 cm. 

Tyndt pladevat 22x34 cm. 

Nål med spids 

Lynlås 20 cm 

Sytråd 

Mønsterpapir 

Blød blyant 

Passer eller en rund ting til at lave cirkler. 

 

1. Skær stramaj og stoffet til 

forsiden efter målene. 

 

2. Læg de to stykker sammen ret 

mod ret og sy dem sammen med 

en stikning. 

 

3. Pres stikningen med et 

strygejern. 

4. Klip mønsterpapir i samme 

størrelse som dit stof til 

forsiden 

 

5. Tegn en streg på mønsterpapiret 

som passer til sammensyningen. 

 

6. Tegn 3-5 cirkler op på 

mønsterpapiret. Nogle af 

cirklerne må gerne gå lidt ind 
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over stramajet, men det meste 

skal være på bomuldsstoffet. 

Prøv med flere forskellige 

størrelser af cirkler og 

forskellige antal. 

Vælg det forslag du bedst kan 

lide. 

    
 

7. Sæt mønsterpapiret fast med 

nåle på stoffet. Ri hele vejen 

rundt langs kanten af cirklerne. 

Husk at hæfte enderne let. 

 

8. Riv forsigtigt mønsterpapiret af, 

så ritråden bliver tilbage. 

 

9. Find broderigarn i farver som 

passer til stramajbroderiet. Der 

skal være 3-5 nuancer i hver 

farve. 

 

10. Broder frie krydssting i 

cirklerne. Du kan vælge at gøre 

det på flere forskellige måder, 

men du behøver ikke at fylde 

cirklerne ud. 

 
 

 
 

11. Når cirklerne er broderet 

færdig fjernes ritråden. 

 

Montering: 

12. Skær stoffet til foret. Det skal 

have samme størrelse som 

yderstoffet. 

 

13. Klip pladevat i samme størrelse. 
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14. Lav en sandwich af pladevat, 

stof, lynlås, og for.  

Læg pladevattet på bordet. 

Læg yderstof ovenpå med 

retsiden op. 

Læg lynlåsen med retsiden ned 

mod yderstof. 

Læg foret på med retsiden ned. 

 

15. Sæt delene sammen med nåle. 

 

16. Sæt lynlåstrykfoden i 

symaskinen, indstil nålen så den 

syr i siden langs trykfoden. Sy 

delene sammen med en stikning. 

 
 

 
 

17. Læg den anden ende sammen på 

sammen måde og sy delene 

sammen med en stikning. 

18. Siderne i pungen skal nu syes 

sammen. 

 

19. Fold retsiderne ret mod ret og 

foret ret mod ret med lynlåsen i 

midten.  

 

20. Sæt nåle i langs kanten. 

 

21. I den ene side af foret skal der 

være en åbning på 8-10 cm. til at 

vende igennem.  

Her sættes der ikke nåle. 

 
 

 
 

22. Sy en stikning langs siderne men 

sy ikke der hvor åbningen skal 

være. 

 

23. Vend arbejdet igennem åbningen. 



  WWW.JoanEriksen.dk JE Side 4 
 

 
 

24. Pres åbningen i foret så det 

ligger pænt og sy det til med en 

stikning. 

 

25. Foret lægges ind i pungen og 

presses godt ud i hjørnerne. 

 

26. Pungen er færdig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


