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Sy vejledning 

 

 

 

 

Materialer: 

Grundstof 20x25 cm 

Stofrester til baggrunden. 

Stofrester til fuglen 

Knappe nåle 

Sytråd 

Symaskine 

Saks 

Designark 

Stoptrykfod 

 

 

 

 

1. Tegn en fantasifugl på 

designarket. 

Du må gerne lave forskellige 

fugle og vælge den du bedst kan 

lide. 

 

2. Når du har valgt en fugl, tegnet 

den i tekstil udgave og fundet 

farver til fuglen og baggrunden, 

kan du begynde at arbejde med 

stof. 

 

3. Klip et stykke grundstof på 

20x25 cm 

 

4. Tegn omridset af din fugl på 

stoffet. 

 

5. Klip stoffet til baggrunden i 

cirkler eller firkanter og læg 

dem på stoffet der hvor din fugl 

ikke skal være. Stofstykkerne 

skal ligge lidt ind over omridset 

af fuglen. 
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6. Sæt knappenåle i stofstykkerne 

så de alle sidder fast. 

 

7. Rul stoffet forsigtig sammen. 

 

8. Find sytråd der passer i farven 

til baggrunden. 

 

9. Sæt stoptrykfoden i symaskinen, 

og fjern undertransportøren. 

 

10. På symaskinen syes 

stofstykkerne fast med frit 

maskinbroderi. Du kan sy cirkler, 

streger, bølger eller noget andet.  

 

11. Fjern knappenålene efterhånden 

som arbejdet skrider frem. 

 
 

12. Når hele baggrunde er syet fast 

er det tid til at lave din fugl. 

 
 

13. Find stofstykker i farverne til 

din fugl. 

 

14. Klip stoffet til i aflange stykker, 

så de ligner fjer. 

 

15. Læg stoffet på taglagt, så den 

ene ”fjer” dækker den anden. 

Begynd nedefra og op mod 

fuglens hals. 
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16. Husk at sætte knappenåle i alle 

stofstykkerne. 

 

17. Nu skal ”fjerne syes fast.  

 

18. Sæt sytråd i maskinen der 

passer til farven på fjerne. 

 

19. Sæt stoptrykfoden i symaskinen, 

og fjern undertransportøren. 

 

20. Sy med frit maskinbroderi et lag 

af fjer hen over stoffet. Sørg 

for at alle stofstykkerne sidder 

fast. 

 

21. Næbet syes på samme måde som 

fjerne. 

 

22. Øjet syes på med hvid sytråd, så 

der kommer glimt i øjerne.  

 
 

23. Når alle stofstykkerne er syet 

fast, er fuglen klar til at blive 

monteret. 

 

24.  Fuglen kan monteres som billede, 

taske, pude eller dækkeserviet. 

 

25. Lav en udstilling på skolen med 

alle fuglene. 
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Designark til collage med fantasi fugl 1 

Hvordan skal din fantasifugl se ud? 

Tegn din fugl som du vil have den til at se ud, 
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Designark til collage med fantasi fugl 2 

Tegn nu din fugl som den kan se ud, når man laver den med stof. 

Prøv at forestille dig stofstykkerne på fuglen. 
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Designark til collage med fantasi fugl 3 

Hvilke farver skal din fugl have? 

Find stofstykker i de farver du vil bruge til din fugl og lim dem ind her. 
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Designark til collage med fantasi fugl 4 

Hvilken farve skal din baggrund være? 

Find stofstykker i de farver du vil bruge til din fugl og lim dem ind her. 

 

 


