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Bogstaver til krydsord 

Håndbroderi 

 

 

 

 

 

Find et fælles tema i gruppen eller klassen: 

Skriv temaet her: ___________________________ 

 

 

Skriv alle de ord ned som I kan finde. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Sæt ordene sammen på kryds og tvær så ordene hænger sammen. 

Eksempel: 

   j   e 

 k l o d e n 

 l  r y  e 

 i  d r  r 

 m i l j ø g 

n a t u r  i 
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Skemaet bruges til at lave krydsord med jeres ord. 
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Skriv alle bogstaverne der skal bruges i kaserne. 
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Broderede bogstaver: Håndbroderi. 

 

 

 

  

 

 

 

Materialer: 

 

Stofrester 8cm bred x10 cm høj 

Til håndbroderi kan der bruges bomuld, hør, uld, filt og Aida. 

Broderigarn i forskellige farver og kvaliteter. 

Synåle med og uden spids. 

Overføring: Stofkridt eller overføringspen. 

Saks eller tak-saks 

 

1. Stryg stofresterne. 

 

2. Klip stofresterne så de måler 

8x10 cm. Brug en almindelig saks 

eller en tak-saks. 

 

3. Vælg et bogstav fra arket og 

streg det over, så man kan se at 

bogstavet bliver syet. 

 
4. Du kan lave dit bogstav med 

tællemønster eller frit 

håndbroderi. 

 

 

5. Når du er færdig med dit 

bogstav, laver du en streg mere 

over dit bogstav på skemaet. 

 
 

6. Når alle bogstaverne er lavet kan 

de sættes op på en opslagstavle 

med knappenåle. 

Brug skemaet til krydsord, så 

ordene hænges rigtig op. 

Se vejledningerne. 
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Tællemønster 

 

 

7. Find det stof du vil broderer på.  

 

8. Tæl hvor mange sting der er i 

højden og bredden. Skriv tallene 

her. 

Antal sting høj: ________ 

 

Antal sting bred: _______ 

 

9. Tegn en firkant op på 

mønsterpapiret med dette antal 

tern. 

 

10. Tegn dit bogstav inden for 

firkanten. Der skal være lidt luft 

rundt om bogstavet.  

 

11. Tegn en streg på midten af 

bogstavet i højden og bredden. 

Der er nu et kryds på tegningen. 

 

12. Find broderigarn i en 

kontrastfarve til stoffet. Og en 

nål uden spids. 

 

13. Buk stoffet på midten, pres 

ombukket med fingrene. Gentag 

på den anden led.   

 

14. Nu er der et kryds på midten af 

stoffet. Her begyndes broderiet 

15. Broder bogstavet med korssting. 

 
 

16. Når broderiet er færdigt, 

afleveres det i kassen. 
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Frit broderi 
 

 

 

17. Tegn en ramme på 8x10 cm på 

papir. Tegn dit bogstav i rammen. 

Bogstavet skal være tykt. 

Der skal være lidt luft til alle 

sider. 

 

18. Klip dit bogstav ud og sæt det 

fast på dit stof med nåle. 

 

19. Streg bogstavet op med 

stofkridt eller en markeringspen  

 

20. Find broderigarn og en nål med 

spids. 

 

21. Vælg den stingtype du vil bruge. 

Det kan være kædesting, 

kontursting, tungesting eller et 

andet linje skabende sting. 

 

Kædesting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontursting 

 
 

Tungesting 

 
 

 

22. Broder først konturen på 

bogstavet. Du kan udfylde 

bogstavet hvis du vil. 
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Mønsterpapiret bruges til at tegne bogstaver på. 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 


