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Broderi på køkkentern 

Dækkeserviet 

 

 

 

 

Materialer: 

 

Designark 

Ternet bomuldsstof ca. 30x40cm 

Broderigarn bomuld 

Nål med spids. 

Evt. symaskine 

Sytråd  

Saks 

 

Køkkentern kan købes i forskellige farver og størrelser på tern. 

Man kan brodere forskellige typer af sting.  

Her vil vi bruge korssting og bagsting. 

 

 

 

1. Brug designarket til at designe 

dit broderi mønster. 

 

2. Klip dit stof i den ønskede 

størrelse. 30x40 cm. 

 

3. Find området dit mønster skal 

være på dækkeservietten. 

 

4. Skal dit broderi være på midten 

tælles ternene og midten findes.. 

Begynd at brodere dit mønster 

fra midten og ud. 

 

5. Skal broderiet begynde ved en 

kant, tælles der fra siden og ind, 

så der er plads til alle sting og 

nogle tern til kanen. Her kan 

broderiet begyndes øverst på 

mønsteret. 
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Stingvejledning: 

 

Korssting 

 
 

Bagsting  

 
 

6. Hæft alle trådene på bagsiden 

ved at sy ind under trådene. 

 

7. Når broderiet er færdigt syes 

kanten på dækkeservietten. 

 

8. Man kan sy kanten på forskellige 

måder.  

Du kan sy en zik-zak kant en tern 

inde på dækkeservietten hele 

vejen rundt. 

Du kan brodere korssting en tern 

inde hele vejen rundt. 

Du kan lave dobbelt ombuk på 

begge sider og sy dem med en 

stikning. Og lave frynser i 

enderne. 

 

9. Overvej hvilken kant du synes er 

bedst. 

 

10. Sy kanten. 
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Designark til dækkeserviet med broderi på køkkentern. 

 

 

Hvem skal dækkeservietten være til? 

 

________________________________________________________ 

 

Hvilke farver kan modtageren lide? 

 

________________________________________________________ 

 

Er der nogle bestemte ting modtageren kan lide? 

 

________________________________________________________ 

 

Hvor på dækkeservietten skal mønsteret være? 

Skal mønsteret kunne ses når der er porcelæn på dækkeservietten? 

Tegn dækkeservietten og området hvor mønsteret skal være. 

 

 

 

Hvor mange tern kan mønsteret være i højden og bredden? ______ X _______ sting 
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Indtegn størrelsen på dit mønster. Tegn forskellige mønstrer og ideer på arket. 

En tern svare til et korssting. Vil du bruge flere farver garn kan du tegne mønsteret 

op med tusch i de rigtige farver. 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 


