
 

  WWW.JoanEriksen.dk Side 1 
 

Vild med vilje 

Blomsterbroderi 

 

 

 

 

Materialer: 

Kopiark til at tegne vilde blomster 

Blød blyant 

Viskelæder 

Sort tusch 

Mønsterpapir 

Knappenåle 

Sytråd. 

 

Hør 24x30 cm 

Broderigarn i flere farver 

Broderinål uden spids 

Guldramme fra genbrug 

 

 

1. Find vilde blomster i naturen.  

 

2. Tegn blomsterne og tekst i 

rammen på kopiarket.  

Der skal ikke være for mange 

detaljer på din tegning, da det 

kan være svært at broderer.  

Vil du have en tekst skal du 

huske god afstand og brede på 

bogstaverne. 

 

3. Når du er tilfreds med dit motiv, 

tegner du alle de vigtige streger 

op med en tusch. 

 

4. Læg et stykke mønsterpapir over 

din tegning og tegn alle 

stregerne op med en blød blyant. 

 

5. Se på din tegning på 

mønsterpapiret og overvej om 

der skal mere på tegningen. 
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6. Læg dit mønsterpapir oven på 

stoffet og sæt det sammen med 

knappenåle. 

 

7. Ri med sytråd i en kontrastfarve. 

Der skal ries oven på alle 

stregerne. Husk at hæfte nogle 

få steder. 

 

8. Når hele motivet er riet trækkes 

mønsterpapiret af, og ritråden 

bliver tilbage på stoffet. 

 
 

9. Du kan nu begynde dit broderi. 

 

10. Vælg broderigarn i de farver 

som passer til dine blomster. 

 

11. Vælg nogle få broderisting. 

Se kopiarket med sting. 

Her er der brugt kædesting og 

Y-sting. 

Du kan også bruge andre sting. 

 

 
 

12.  Husk at hæfte tråden på 

bagsiden. 

 

13. Broder dine initialer og årstal i 

nederste højre hjørne. 

 

14. Når broderiet er færdig kan det 

monteres som et billede.  

Brug en gammel guldramme. 

 

15. Billederne kan hænges op som en 

samlet udstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kædesting 

Y-sting 
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Kopiark til Vild med vilje motiv 

Tegn dit motiv med vilde blomster i rammen. 

Brug en blød blyant og et viskelæder.  

Når dit motiv er fint tegnes det op med en sort tusch. 
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Broderisting 

Vælg nogle få forskellige sting til dit broderi. 

  
 

Kontursting Kædesting Tungesting 

 

  
 

Speckling Frie krydssting Fritliggende kædesting 

    

 
  

Grensting Y-sting Vævet blomst 
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Motiv: Vild med vilje 

Du kan bruge dette motiv til dit broderi. 

 

 


