
Tandstikholder

Tekst og foto: Ulla Brønnum

Denne lille tandstikholder, som 

jeg ikke kan huske, hvor jeg har 

mønstret fra, blev syet af et af bør-

nene til årets Bedstesyning hos 

Quiltequinderne i Greve.

Materialer

•  Karton til bunden 8 x 2 cm
•  Karton til låget 5 x 2,5 cm 
•  Stof til bunden 10 x 4 cm
•  Stof til låget 7 x 4,5 cm

Fremgangsmåde

1.  Buk begge stykker karton på den 
korte led, så der bliver en fold. 

2.  Kartonen limes midt på vrangsiden 
af stoffet.

3.  Siderne på stoffet bukkes ind og 
limes fast.

4.  Bunden bukkes sammen i folden 
og sys sammen fra retsiden med 
små sting.

5. Låget sys på samme måde.

Så mangler der bare tandstikker
– god fornøjelse!

Hjerter til juletræet

Tekst og foto: Nina Vestergaard 
Kristensen

Nu er det jo snart jul, og findes der 

noget bedre end at lave julepynt? 

Det synes jeg ikke, så derfor har 

jeg syet disse søde julehjerter. God 

fornøjelse! 

Materialer:

•  Stof med motiv (du kan også bruge 
ensfarvet stof)

•  Symaskine med nål og tråd
•  Silkebånd eller andet til hank
•  Fyld 10×15 cm = 2 g (bamsefyld 

eller pladevat) 
•  Knappenåle 
•  Synål + sytråd i stoffets farve til at 

sy i hånden
•  Saks og blyant og et centimetermål 

eller lineal
•  Skabelon – du kan udskrive skabe-

lonen fra www.patchwork.dk  
•  Kridt eller kuglepen
•  Bagepapir eller mønsterpapir

Fremgangsmåde

1.  Start med at tegne det foreslåede 
hjerte over på et stykke bagepa-
pir eller mønsterpapir og dernæst 
lægge det over på et stykke pap. 
Sæt evt. bagepapiret fast med et 
stykke tape. Herefter er du klar til 
at klippe hjertet ud. 
 
Du kan også lave din egen ska-
belon ved at tegne et hjerte eller 
lignende på et stykke pap. Du skal 
blot huske at tillægge sømrum, så 
dit hjerte ikke bliver mindre end 
ønsket. Det gør du ved at tegne 
skabelonen 1 cm større i diameter.

2.  Nu tager du din skabelon og læg-
ger den på stoffet. Hvis dit stof er 
ensfarvet, kan du blot lægge ska-

belonen på stoffet ude i siden eller 
i et hjørne af stoffet. Har stoffet 
motiver, er det en fordel at have 
et søgefelt i hjertet. Ved hjælp af 
søgefeltet kan du flytte rundt på din 
skabelon, indtil du har det helt rigti-
ge motiv i midten af dit hjerte.

3.  Tegn med kridt rundt om hjertet – 
gentag dette, så du har to hjerter.

4. Klip hjerterne ud.

5. Klip et stykke silkebånd på 12 cm.

6.  Fold silkebåndet på midten – evt. 
sæt en knappenål i for at holde det 
sammen.

7.  Læg hjerternes forsider ind mod 
hinanden.

8.  Læg silkebåndet imellem de to lag 
stof (båndet skal ligge i toppen af 
hjertet, hvor de to buer mødes).

9.  Sæt knappenåle i rundt langs kan-
ten for at holde de to lag stof sam-
men og for at holde silkebåndet 
på sin plads. OBS: Hvis du har en 
nål inde mellem de to lag stof for 
at holde båndet sammen, så skal 
denne fjernes.

10.  Sy rundt langs kanten af hjer-
tet. Start på midten af den ene 
langside. Stop med at sy, når du 
er ca. 2 cm fra startpunktet. Klip 
hak i sømrummet hvor sløjfen skal 
sidde, før du vender.

11.  Nu skal du vende stoffet rundt, 
således at forsiden af stoffet kom-
mer frem.

12.  Kom fyld i hjertet. Stop, når du 
synes, der er nok i.

13.  Til sidst sys hullet sammen – dette 
gøres i hånden.

Har du brug for hjælp undervejs, har 
Nina en YouTube-video, som du kan 
få adgang til på Patch for børn og 
unge på www.patchwork.dk
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