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Bogstaver til krydsord 

Maskinbroderi 

 

 

 

 

 

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 

 

Beslut om der skal bruges store eller små bogstaver. 
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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. 

Bogstaver der bruges 2 gange, skal kun skrives 1 gang. Se o, g og m i skemaet. 

k      
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Broderede bogstaver: Frit maskinbroderi 

 

  

 

 

 

 

 

Materialer: 

 

Stofrester 8cm bred x10 cm høj 

Til maskinbroderi kan der bruges faste stoffer, cowboy, lærred, kraftig bomuld.  

Til applikation, tynde stoffer med eller uden monstre. 

Sytråd i forskellige farver. 

Stofrester til applikerede bogstaver. 

Symaskinenåle 

Overføring: Ultra solvy, vliesofix 

Saks eller tak-saks 

 

1. Stryg stofresterne. 

 

2. Klip stofresterne så de måler 

8x10 cm. Brug en almindelig saks 

eller en taksaks. 

 

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 frit 

maskinbroderi eller applikation. 

Se vejledningerne. 

 

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. 
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Applikation 

7. Find det stof du vil bruge til 

bogstavet. 

 

8. Stryg stoffet. 

 

9. Tegn først dit bogstav på 

mønsterpapir. Bogstavet må ikke 

fylde mere end 6x8cm 

 

10. Tegn bogstavet op med en tyk 

tusch. 

 

11. Vend papiret med bogstavet med 

bagsiden opad. Bogstavet skal 

kunne ses på bagsiden. 

 

12. Læg vliesofix med papirsiden op 

oven på dit bogstav. OBS! 

Bogstavet skal være spejlvendt. 

 

13. Klip bogstavet groft ud. 

 

14. Stryg det på bagsiden af stoffet 

til bogstavet. Papirsiden skal 

være op. 

 

15. Klip bogstavet ud efter stregen 

på papiret. 

 

16. Træk papiret af. 

 

 

 

 

17. Læg bogstavet på stoffet, nu 

vender bogstavet rigtig. 

 

18. Stryg bogstavet fast på det 

firkantede stof. 

 

19. Sæt sytråd i symaskinen, du kan 

bruge en kontrast farve eller 

samme farve som dit stof. 

 

20. Sy zik-zak langs kanten af 

bogstavet. 

 

21. Klip løse tråde af. 

 

22. Dit bogstav er færdigt og kan 

afleveres i kassen.  
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Frit maskinbroderi 

23. Tegn dit bogstav på papir. Det 

må ikke fylde mere end 6x8 cm 

 

24. Læg ultra solvy oven på 

bogstavet og tegn det op med en 

tusch. 

 

25. Klip solvyen groft ud, så der er 1-

2 cm rundt om bogstavet. 

 

26. Læg solvyen oven på dit stof, og 

sæt det fast med nåle i kanten. 

 

27. Vælg sytråd i en kontrastfarve 

til stoffet, og sæt den i 

symaskinen. 

 

28. Indstil symaskinen på zik-zak 

eller lige sting.  

 

29. Sæt stoptrykfoden i maskinen og 

indstil undertransportøren så 

den er nede. 

 

30. Sy med fri hånd oven på 

stregerne af dit bogstav. Sy 

gerne flere gange. 

 

31. Når bogstavet er tydeligt klippes 

løse tråde af. 

 

 

 

 

32. Læg bogstavet i blød i vand indtil 

alt solvyen er væk. 

 

33. Bogstavet tørres og afleveres i 

kassen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


