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Glasbrik af filt og cowboystof med maskinbroderi 

 

 

 

Materialer: 

 

1 stk. Filt 14x14cm  

1 stk. Cowboystof fra gamle bukser 12x12cm 

Sytråd 

Ultra solvy 12x12 cm 

Motiv til glasbrikken.  

Cirkelskære 

Saks – takkesaks  

Stofkridt 

Tusch  

 

Vælg et tema der skal arbejdes med.  Skriv temaet her. __________________ 

 

Skriv ord der passer til temaet. 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________ 

_______________

_______________

_______________

 

Vælg et af ordene og tegn det i rammen, tegn mindst 3 forskellige udgaver. 

Tegn konturen og nogle få detaljer. Brug så få streger som muligt. 

Pas på at der ikke bliver for mange detaljer. 

Når du har valgt en tegning, så tegn den op igen og se om der er noget som kan 

fjernes. 
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Tegn den figur du har valgt i kassen. Lav mindst 3 forskellige udgaver. 

 

 



  WWW.JoanEriksen.dk JE Side 3 
 

Tegn den figur du har valgt i kassen. Lav mindst 3 forskellige udgaver. 
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Montering: 

 

1. Læg ultra soly over dit motiv. 

 

2. Tegn motivet op med en tusch. 

 
 

3. Klip filt i en farve der passer til 

temaet og cowboystof på 14x14 

cm. 

 
 

4. Læg filt og cowboy stof lige oven 

på hinanden.  

 

5. Læg dit motiv midt på 

cowboystoffet, og sæt alle 3 

dele sammen med nåle. 

 
 

6. Vælg sytråd i en farve der 

passer til temaet. 

Fx Havet = blå.  Skoven = grøn 

 

7. Sæt stoptrykfoden i symaskinen 

og fjern undertransportøren. 

 

8. Sæt sytråd i maskinen og indstil 

symaskinen til lige sting. 

 

9. Sy dit motiv med frit 

maskinbroderi. Du skal sy alle 

stregerne flere gange. 

 

10. Læg din glasbrik i en balje med 

vand, indtil solvyen er helt væk. 

 

11. Når solvyen er helt væk lægges 

glasbrikken til tørre. 

 

12. Kanten på glasbrikken kan være 

rund eller firkantet. 
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Rund: 

1. Find en rund ting som er stor 

nok. Det kan være en skål, en 

metalring eller noget andet. 

 
 

2. Læg din runde ting på 

glasbrikken, så dit motiv er inde i 

cirklen. 

 

3. Tegn cirklen op med stofkridt. 

 

4. Klip cirklen ud med en takkesaks 

eller en almindelig saks. 

 

5. Sæt en almindelig trykfod i 

symaskinen. 

 

6. Find din sytråd og sæt den i 

symaskinen. Både overtråd og 

undertråd. 

 

7. Sy kanten rundt med en bred 

zik-zak eller pyntesøm. Flyt evt 

trykfoden og sy en omgang mere. 

 

 

 

 
 

8. Klip løse tråde af. 

 

9. Din glasbrik er færdig. 
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Firkantet: 

1. Læg en lineal på glasbrikken 

og tegn kanterne op. 

 
 

2. Klip med en takkesaks eller en 

almindelig saks de 4 sider. 

 

3. Sæt en almindelig trykfod i 

symaskinen. 

 

4. Find din sytråd og sæt den i 

symaskinen. Både overtråd og 

undertråd. 

 

5. Sy de 4 sider med en bred 

zik-zak eller pyntesøm. Flyt 

evt. trykfoden og sy en 

omgang mere. 

 
 

6. Klip løse tråde af. 

 

7. Din glasbrik er færdig. 


