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Pynt til Halloween, som du
selv kan sy.
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Spøgelse
Tekst og fotos:
Nina Vestergaard Kristensen
Det kan hurtigt blive tiden, hvor
du skal pynte huset så uhyggeligt
som muligt, og måske mangler du
lige et spøgelse … Denne gang vil
jeg opfordre dig til selv at tegne et
spøgelse, græskar eller en anden
uhyggelig halloweenfigur.
Derfor har jeg valgt ikke at beskrive,
hvor meget stof du skal bruge, for
det kommer helt an på, hvor mange
halloweenfigurer du vil lave samt hvor
store dine figurer er. Hvis du synes, at
det er en for svær udfordring selv at
tegne din figur, har jeg tegnet tre størrelser af både spøgelser og græskar
som du kan finde inde på
www.patchwork.dk. Men prøv at tage
imod udfordringen og tegn din egen
figur, for jeg tror på, at du godt kan:-)
God fornøjelse!

Materialer
• Symaskine
• Trykfod med klar sål (anbefales)
• Stof og evt. lidt filt
(til græskarstilk)
• Vliseline H250
• Sytråd der passer i stoffets farve
• Genbrugskarton til at lave din
figur/skabelon på
• Blyant
• Stofpen, kridt eller lignende
• Snor til hank fx silkebånd
• Evt. pynt så som perler og
pailletter

Fremgangsmåde
• Tegn din figur/skabelon på karton,
evt. på pappet fra en morgenmads
æske, og klip den ud.
•L
 æg så din skabelon på stoffets
bagside og tegn med stofpennen/
kridtet rundt om skabelonen.
•V
 end din skabelon rundt (således
at skabelonens anden side kommer
frem) og tegn igen rundt om skabelonen, så du får en for- og bagside
til din halloweenfigur.
•K
 lip den ene eller begge figurer ud
på stoffet og læg den ene ovenpå
et stykke H250, som passer i figurens størrelse. Limen (den blanke
side på H250) skal vende op mod
stoffet.
•L
 æg derefter et stykke bagepapir
over dit projekt og stryg H250 fast
på stoffet.
•T
 ag så figurens bagside og læg den
bag på dit projekt (med bagsiden af
stoffet ind mod H250) sådan at du
nu har en for- og bagside med fyld
imellem.

•N
 u skal du i gang med at sy, så gør
symaskinen klar, tråd din maskine
og sæt gerne din trykfod med klar
sål på (en alm. trykfod kan også
bruges).
•Z
 igzag langs hele figurens kant.
Obs: Hvis du ønsker, at hankens
ende er inde i figuren, skal den
lægges ind mellem for- og bagside,
inden du zigzakker i toppen.
•S
 lut til sidst af med at pynte din
figur, altså kun hvis du har lyst:-)

info
Udskriv evt. skabeloner fra
www.patchwork.dk
Hvis du har brug for hjælp undervejs, kan du finde hjælp i en
YouTube-video, som Nina har
kreeret. Linket til videoen finder
du på hjemmesiden under fanen
Patch for børn og unge, hvor du
også finder skabelonerne.

•K
 lip din figur til, så du får en pæn
kant.
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