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Pung med stramaj og korssting 

 

 

 

Materialer: 

Stramaj fra fx et billede (14x27cm) 

Aida med farve (14x8cm) 

Rester af broderigarn 

Stof til for (14x36cm) 

Broderinål uden spids 

Stof til for og bund 

½ Lynlås i metermål (36cm)  

En glider til lynlås. 

Sytråd 

Nål med spids 

 

 

 

 

1. Find en rest af et gammelt 

stramaj billede. 

Aida i en farve som passer godt 

til dit stramaj billede. 

Broderigarn med farver som 

passer til. 

 

2. Overvej hvordan du kan lave en 

pung af dit stramaj og Aida.  

Hvor vil det passe bedst at 

tilsætte dit eget broderi. 

For oven, i den ene side, i begge 

sider eller…? 

Fold Aida stoffet og se hvad der 

giver det bedste udtryk. 

Når du er helt sikker på hvordan 

din pung skal være, kan du tage 

et foto af dit oplæg eller tegne 

en skitse af det. 

 

3. Find broderigarn som passer til 

farverne på dit stramaj. Det er 

vigtig at være omhyggelig med at 

vælge farver.  

 

4. Nu skal der vælges en 

geometrisk figur som du vil 

broderer. 
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5. Når du har valgt en figur, bruges 

mønsterpapiret med tern til at 

tegne forskellige forslag.  

Overvej hvor meget af dit Aida 

stof der skal være uden broderi 

og hvor meget der skal broderes 

på. 

Overvej om din figur skal syes i 

små grupper eller om hver enkelt 

skal stå alene. 

 

 
 

6. Broder nu din figur med 

korssting på aida stoffet. 

 
 

 

 

Montering: 

7. Sy stramaj og Aida med 

korssting sammen, så det bliver 

en lang bane. 

 
Skriv målene på dit stof her.  
 

_____cm bred.  ____ cm høj 

 

8. Læg den ene side af lynlåsen på 

her ret mod ret. 

 
 

9. Sy lynlåsen fast med en stikning. 

 

10. Klip enderne af lynlåsen så den 

ene ende er længere end den 

anden. 

 

11. Sæt glideren på lynlåsen, så 

stoffet bliver foldet. 

 

12. Træk først glideren på det lange 

stykke af lynlåsen, derefter på 

den anden side. 
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13. Vend pungen med vrangsiden ud 

og sy siden sammen med en 

stikning.  

Sy med Aidastoffet opad, så du 

kan sy nøjagtig lige efter 

hullerne i stoffet. 

 

14. Enden af lynlåsen låses, ved at sy 

en bred zik-zak hen over 

takkerne. Sy lidt frem og tilbage 

nogle gange. 

Pas på at du ikke syr ned i 

lynlåsens takker, så kan nålen let 

knække. 

 
 

15. Bunden måles ud ved at afprøve 

hvilken brede du gerne vil have 

på bunden.  

 

16. Derefter klippes et stykke 

karton med den brede og som er 

længere end det du skal bruge. 

17. Klip enderne runde så det er, 

letter at sy bunden i. Afprøv om 

bunden kan passe ind i pungen. 

Klip bunden til indtil den passer i 

bunden. Du har nu et mønster til 

din bund. 

  

18. Læg dit mønster til bunden på 

stoffet og sæt nåle i begge dele. 

 

19. Klip stoffet ½ cm uden for 

mønsteret. 

 

20. Sæt bundstoffet fast i pungens 

bund med nåle. 

Først foldes bundstoffet på den 

lange ned og der sættes en nål i 

midten i hver ende. 

Derefter foldes bunden på den 

brede led og der sættes en nål i 

hver side ved folden. 

 

21. På samme måde sættes der nåle i 

pungens bund de 4 steder. 

 

22. Nu sættes bunden ind i pungen, 

ved at begynde med de 4 

markeringer og derefter imellem 

markeringerne. 
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23. Foret klippes efter målene i 

punkt 7 og bunden klippes efter 

mønsteret som beskrevet i punkt 

16 + 17. 

 

24.  Fold foret ret mod ret og sy 

sidesømmen.  

Sæt bunden i med nåle og sy den 

i på samme måde som bunden i 

pungens yderstof. 

 

25. Den øverste kant på foret 

bukkes ½ cm om mod vrangsiden 

og presses med strygejernet. 

 

26. Vend vrangen ud på pungen og 

træk foret med retsiden ud 

udenpå.  

 

27. Sy foret fast på lynlåsens kant 

med små fine sting i hånden. 

 
 

28. Pungen er færdig. 
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Mønsterpapir til korsstings med 4 mm tern. 
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Tegn en skitse af oplæget til din pung. 

Forside 

 

 

Bagside 

 

 


