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Re-design servietter 

 

 

 

Materialer: 

Servietter og små duge der er broderet 

Broderigarn 

Nål uden spids til korssting 

Nål med spids til frit broderi 

Stingvejledning 

Mønsterpapir til korssting 

Ritråd  

 

 

 

 

1. Overvej hvad din serviet skal 

bruges til. 

Skal det være en brødserviet, en 

mundserviet, en dækkeserviet 

eller… 

 

2. Hvor på servietten skal dit 

broderi være? 

Er stoffet bedst egnet til 

korssting eller til frit broderi? 

 

3. Lav forskellige forslag på 

designarkene. (se koipark) 

 

4. Når du har fundet den rette 

tekst og det rette design måles 

området på dækkeservietten op. 

5. Tegn en firkant på designarket 

som passer til dine mål. 

 

6. Vil du sy med frit broderi så 

spring til punkt 7 

Vil du sy korssting spring til 

punkt 11. 
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Frit broderi: 

7. Når teksten er klar, lægges et 

stykke mønster papir over 

teksten og tegnes op med en 

tusch. 

 

8. Læg mønsterpapiret over 

servietten og ri alle stregerne 

op. Husk at hæfte nogle få 

steder. 

 

9. Træk mønsterpapiret af så det 

kun er ritrådene der er tilbage. 

 

10. Du kan nu vælge broderisting fra 

kopiarket og broderer dine 

bogstaver. 

 

 

 

 

 

Korssting: 

11. Tæl det antal sting du har plads 

til på din serviet. 

 

12. Brug ternet papir til korssting og 

tegn en ramme med det antal 

sting du har plads til. 

 

13. Tegn din bogstavs kombination 

ind i rammen. Sæt en prik i hver 

firkant der skal danne 

bogstaverne. Hver tern er et 

sting. 

 

14. Når dit mønster er klar kan du 

begynde at brodere korssting. 

 

15. Vælg trådfarver der passer til 

farverne på din serviet. 

 

16. Sy med delt tråd. Afprøv om 2, 

3, eller fire tråde dækker 

pænest. 
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Designark til Re-design af servietter 

 

 

 

Overvej hvad din serviet skal bruges til og skriv ord til dette her. 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Skriv ordene på forskellige måder i rammen.  

Du kan skrive dem på en linje, i en firkant, med store eller små bogstaver. Eller på en 

helt anden måde. Du kan skrive på dansk eller et andet sprog. 
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Lav flere forskellige ideer til din serviet i rammerne. 
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Tegn målene op på det område din tekst skal være. 

Tegn din tekst ind i dette område. 
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Vejledning til sting der bruges til frit broderi 

Kædesting 

 

Tungesting 

 

Bagsting 

 

Y-sting 

           

Frie 

krydssting 

       

Sorbello 

knuder 
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Mønsterpapir til at lave korsstingsmønster. En tern svare til et sting. 
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

 


