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Skolens broderidag 

 

 

 

Skolernes broderidag tager udgangspunkt i Verdensbroderidagen, som blev startet af 

nogle ambitiøse kvinder fra lokalgruppen Tâcklebo broderiakademi i Sverige i 2011. 

Deres tanker var at broderer for fred. Dagen afholdes hvert år d. 30. juli. 

 

 

Hvordan kommer du i gang? 

Fastsæt en startdag til skolernes broderidag.  

 

Find et fælles tema for broderidagen.  Temaet kan være en mærkedag for skolen 

eller i større perspektiv som fred og klima. 

 

 Vild med vilje. 

 

Hvordan skal broderiet udstilles?  

Man kan vælge at alle broderierne samles til et større fællesværk som hænges op på 

skolen. Det kan også være, at eleverne gerne vil have deres broderier med hjem, så 

kan de monteres i rammer, der er i forskellige størrelser og malet i samme farve, 

eller i gamle guldrammer, så rammerne danner sammenhæng og helhed. 

Man kan også montere i runde broderirammer eller på træplader, så der ikke er en 

kant rundt om. 

Monteringen kan også være på en pude, en dækkeserviet eller et penalhus. 



 www.JoanEriksen.dk JE  Side 2 
 

Det er vigtig at have monteringen på plads, før rammerne for selve broderiet 

fastlægges, så broderiet kan få det rigtige format. 

 

     
 

Monteret i rammer. 

 

  Monteret som penalhuse. 

 

 Monteret som puder. 
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Broderiet 

Broderierne kan være tekst, motiver eller abstrakt.  

 

      
 

       
 

Vil du lade eleverne lave et tælle mønster, er det vigtigt at vælge stof og broderigarn 

der passer sammen. Fx Aida og DMC bomuldsgarn.  

Tællemønster kan eleverne lave på mønsterpapiret, som findes på denne hjemmeside, 

eller de kan bruge et computerprogram som PC stitch, Free cross stitch patten maker 

eller Pic2pat.com 

Til tællemønster broderes der med korssting eller petit point. 
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Til frit broderi kan der bruges ubleget lærred eller hør som grundmateriale.  

Her er der mange valgmuligheder inden for broderigarn. Der kan bruges almindelige 

broderigarner men også strikkegarn, bånd og stofstrimler.  

Eleverne tegne deres motiv og overføre det til stoffet med en overføringspen og 

lysbord, eller de kan tegne motivet op på mønsterpapir, der lægges på stoffet, 

hvorefter motivet ries igennem mønsterpapir og stof. Mønsterpapiret rives af, så der 

kun er ristregerne tilbage på stoffet. 

 

 Penne til optegning af motiv. 

 

    
1. Motivet tegnet på mønsterpapir. 

2. Motivet ries igennem mønsterpapir og stof. 

3. Mønsterpapiret rives af så ritrådene står tilbage. 

 

 

Der er mange stingtyper, som kan bruges til frit broderi. Du kan finde et udvalg af 

stingtyper her på hjemmesiden. 
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Mønsterpapir med 4mm tern til korsstings mønster. 
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Broderisting til frit broderi. 

Stingene kan broderes med mange forskellige typer tråd. 

  
 

Kontursting Kædesting Tungesting 

 

  
 

Speckling Frie krydssting Fritliggende kædesting 

    

 
  

Grensting Y-sting Vævet blomst 

   
 

 


