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Collager med fri leg 

 

 

 

 

 

Materialer: 

Søger 10 cm i diameter 

Filt 15x15 cm 

Broderigarn  

Broderinål 

Bånd og blonder. 

Sytråd 

Viledon 

Bomuldsstof til bagsiden 

Hægte 

Stofrester i forskellige kvaliteter og monokrome farver 

Plastik cirkel eller papskive på 10 cm i diameter 

Små ting (Sten, sneglehus, metal dims, perler, nøgle osv.) 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1.  Stryg stofstykkerme. 

 

2. Klip filt på 15x15 cm 

 

3. Læg stofstykkerne på 

filtet. Prøv med flere 

forskellige stykker i 

forskellige kombinationer.  
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4. Læg din cirkel søger over, 

for at se om det bliver 

pænt. 

 
 

5. Når du har en pæn 

kombination sættes der nåle 

i stofstykkerne, så de bliver 

på filtet. 

 

6. Ri stofstykkerne på filtet. 

Ri med sytråd rundt langs 

kanten. 

 

7. Vælg forskellige 

broderigarner. Det kan 

være farver i samme 

nuancer som stoffet eller 

kontrast farver. 

 

8. Find den/ de ting du vil 

monterer på collagen. 

 

9. Begynd med at sy dine ting 

fast på collagen. De kan sys 

på med pyntesting, så 

stingene bliver en del af 

pynten. 

 
 

10. Når dine ting er syet fast 

broderes der flere 

pyntesting på collagen. 

 

11. Når du er tilfreds med din 

collage skal den monteres. 

 

Montering: 

12. Klip din firkant rund, så det 

bliver en cirkel. Klip så 

langt ude ved kanten som 

muligt. 

 

13. Ri med dobbelt sytråd 

rundt i kanten af cirklen. 
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14. Læg din plastikcirkel eller 

papskive inden i cirklen og 

træk i ritråden indtil 

collagen ligger tæt og 

pænt. 

 

15. Nu hæftes tråden og der 

sys på kryds og tværs 

rundt i kanten. 

 

16. Klip en cirkel i viledon på 

9,5 cm i diameter. 

 

17. Klip en cirkel bomuldsstof 

på 12 cm i diameter. 

 

18. Stryg viledonen fast på 

bagsiden af 

bomuldsstoffet.  

 

19. Ri rundt langs kanten af 

bomuldsstoffet og træk 

forsigtigt i tråden så 

stoffet sidder pænt rundt 

i kanten af viledonen. 

 

20. Læg viledonen på bagsiden 

af collagen med 

bomuldsstoffet ud og 

viledonen ind mod bagsiden 

af collagen. Sy små sting 

rundt langs kanten, 

skiftevis i bomuldsstoffet 

og collagen. 

 

21. Afslutmed at sy en lille 

strop i den øverste kant, 

eller som her en hægte. Vil 

du have flere collager i 

række syes hægtens krog i 

forneden af cirklen og øjet 

foroven. 
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Søger til collager i cirkler 

 

Klip søgeren ud i karton og klip cirklen i midten ud, så der bliver et rundt hul. 

Skriv dit navn på søgeren. 
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Broderisting  

Broderistingene bruges til cirkel collager med frit broderi. 

 

Krydssting 

    

Y sting 

             

Kædesting 

       

Grensting 

 

Sorbello knuder 

     

 


