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Strikket glasbrik med maskinbroderi. 

 

 

 

 

Materialer: 

Uldgarn til pind 2,5-3 

Strikkepinde  

Sæbespåner 

Lunkent vand 

Sytråd i en kontrastfarve til garnet. 

Ultra solvy 

Motiv  

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

Strik:                                Maskinbroderi:

1. Slå ca. 30 masker op.  

Dit arbejde bliver mindre når 

det er valket. 

 

2. Strik ret på alle pinde. 

 

3. Når du har strikket en kvadrat 

lukkes alle maskerne af. 

 

4. Hæft enderne. 

 

5. Valk din kvadrat i lunkent vand 

med sæbespåner.  

Bliv ved med at arbejde med den 

så den bliver mindre og fast. 

Du kan kramme og vride det, og 

du kan slå det ned i bordet. 

Pas på at det ikke bliver for lille 

og tykt. 

 
 

6. Når dit strikketøj er valket 

lægges det til tørre. 

 

7. Find dit motiv, som du har tegnet 

efter vejledningen. 

 

8. Læg ultra solvy oven på dit motiv 

og streg det op med en tusch. 

 
 

9. Læg dit solvy med motivet oven 

på din strikkede kvadrat. Sæt 

nåle i så motivet bliver på det 

rigtige sted. 

 
 

10. Sæt sytråd i symaskinen, både 

over og undertråd. 

 

11. Indstil symaskinen på smal og 

tæt zik-zak. Brug en almindelig 

trykfod der er åben foran, så du 

kan se stregerne. 
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12. Sy langs alle stregerne på 

motivet. 

 
 

13. Sy evt. to gange over alle 

stregerne. 

 

14. Når hele motivet er syet, klippes 

alle løse tråde af.  

 

15. Læg dit arbejde i en balje med 

vand, indtil alt solvyen er væk 

 

16. Tag dit arbejde op af baljen, 

pres vandet godt ud. 

 

17. Træk dit arbejde i facon og lad 

det tørre på nogle aviser. 

 

18. Din glasbrik er færdig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


