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Dobbelt dækkeserviet  

med blomst af kædesting 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

Stof ensfarvet bordets længde + 22 cm i længden x 47 cm i bredden 

Stof til bagsiden samme mål som ovenfor 

En tallerken eller en anden stor cirkel 

Stof kridt 

Broderigarn i mange farver og nuancer 

Broderinål med spids 

Symaskine 

Tråd 

 

 

 

1. Klip det ensfarvede stof efter 

målene. 

 

2. Klip stoffet til bagsiden efter 

målene + 2 cm i længden. 

 

3. Fold stoffet på den lange led og 

marker midten i begge sider. 

 

4. Læg din cirkel på stoffets ene 

side fra midten og ud mod enden 

af stoffet. 

5. Tegn cirklen op med stof kridt. 

 

6. På den anden side lægges cirklen 

på stoffet fra midten og ud mod 

den anden ende af stoffet. 

 

7. Tegn cirklen op med kridt. 
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8. Del cirklen op i 6-8 dele. 

 
 

9. Begynd at broderer streger med 

kædesting.  

 
 

10. Varierer tætheden af streger og 

lav buer, så det kommer til at 

ligne kronblade på en blomst.  

 

11. Hvert kronblad har en farve i 

mange nuancer. 

 
 

 

 

 

12. Broder den anden blomst på 

samme måde men ikke magen til. 

 
 

 
 

 

Montering: 

13. Stoffet til bagsiden klippes over 

20 cm fra den ene ende. 

 

14. Sy stykkerne sammen og lad en 

åbning på ca. 15 cm stå. Dette er 

til at vende arbejdet igennem. 

 

15. Stryg syningen. 

 

16. Læg de to stykker stof sammen 

ret mod ret og sæt nåle i langs 

kanten hele vejen rundt. 

 

17. Sy stoffet sammen med en 

stikning rundt langs kanten hele 

vejen rundt. 
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18. Pres syningen med strygejernet. 

 

19. Klip hjørnerne af så hjørnerne 

kan blive pæne når arbejdet 

vendes. 

 

20. Vend arbejdet igennem åbningen 

på bagsiden. 

 

21. Stryg dækkeservietten så alle 

kanterne ligger pænt. 

 

22. Sy en stikning langs kanten hele 

vejen rundt. 

 

23. Åbningen på bagsiden lukkes med 

kuffertsting. Der syes i hånden. 

 
24. Dækkeservietten er færdig. 

 

 


