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Tre på stribe eller kryds og
bolle eller frugtpose ...
Idé, tekst og fotos: Lisbeth Larsen,
Præstø
Til jul fik mine børnebørn en pose
med spillemuligheder på posens
forside. Posen kan også bruges som
frugtpose.
Materialer
• Yderposen: Bundfarvestof: ca. 25 x
50 cm
• Stof i kontrastfarve til felterne på spillesiden: ca. 23 x 23 cm
• For til pose: ca. 25 x 50 cm
• En dobbelt snorstrammer (fås fx i
butikken Stof og Stil)
• Anoraksnor: ca. 50 cm
Alle skæremål er opgivet i inch, da
mange symaskiner har ¼ inch-trykfod,
og som dermed giver sømrummet for
dig. De fleste patchworkere, der syr
på maskine, anvender inc-linealer til at
skære efter.
Hvis du hellere vil klippe eller skære
efter mål i cm, så svarer en inch til ca.
2,5 cm. Ofte ser du, at inch bliver skrevet med tegnet ” i opskriften - fx 8”. Det
benyttes også her.
Jeg har beregnet lidt ekstra stof til
udskæringerne, så du kan skære stykket til, når du har syet og strøget det.

6. S
 y de to sidste smalle stofstrimler
ind imellem de tre brede strimler –
se foto 3. Husk at spillefelterne skal
ligge lige over hinanden. Det er en
god ide at sætte knappenåle i de
brede strimler, så det kommer til at
passe nogenlunde.
7. S
 tryg stykket igen og skær til, så det
er kvadratisk – altså lige stort på alle
sider. Mit kvadratiske stykke blev 6¾”
x 6¾” – se foto 4.
Yderposen sys færdig
• Af bundfarvestoffet skæres følgende:
Siderne af posen: To strimler på
7½” x 1½”
• Toppen af posen: En strimmel på 2”
x 9”
• Bagsiden af posen: En strimmel på
10½” x 9” – Se foto 5 og 6.
1. S
 y først sidestykkerne på spilstykket.
Stryg og skær til.
2. S
 y det øverste stykke på foroven og
bagsiden på i den anden ende.
3. S
 tryg hele yderposestoffet og skær
det til, så det bliver kvadratisk.
4. H
 ele yderposen måler nu ca. 18” x
8¾”. Hvis dit stykke er lidt større eller
mindre, så gør det ikke så meget.
Sy inderposen (posens for)
Skær et stykke stof til foret i samme
størrelse som yderposestykket.
Nu skal du sy yderposen og posens for
sammen – se foto 7 og 8.

Info
På www.patchwork.dk kan du udskrive
en billedserie, der viser de forskellige
trin i syvejledningen.
Først sys spillesiden
1. S
 kær tre strimler af stoffet i kontrastfarve til firkanterne på spillesiden: 8”
x 2¼”.
2. S
 kær fire strimler af bundfarvestoffet
til stolperne: 8” x 1”.
3. S
 y de tre brede strimler sammen med
to af de tynde strimler (stolperne mellem felterne) sammen på den lange
led som vist på foto 1.
4. V
 end sømrummene ind mod den
smalle stolpe og stryg stykket.
5. V
 end stykket, så strimlerne vender
vandret og skær lodret tre strimler på
2¼” i bredden – se foto 2.
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Læg de to stykker oven på hinanden ret
mod ret. Sy stykkerne sammen i de to
korte sider. Husk at hæfte. Pres sømrum til hver sin side.

kan komme på stikningen, der er lavet
til åbningen i den ene side og husk at
hæfte. Se foto 11. Vend posen ud igennem hullet.
Løbegang til snoren
Træk foret godt ned i yderposen og ret
hjørnerne ud. Den øverste kant skal rettes helt ud.
Sæt nåle i efterhånden som du får den
trukket godt ud – se foto 12. Pres kanten med strygejernet. Mærk en linje af
ca. 2 cm fra kanten. Brug en kridtblyant
eller en almindelig blyant. Sy en stikning i denne linje. Husk at hæfte.
Der vil nu være en lille åbning i både
yderstof og for under løbegangen – se
billede 13. Luk disse huller med små
sting syet i hånden.
Træk en anoraksnor igennem løbegang
en ved hjælp af en sikkerhedsnål. Se
foto 14 – 17. Bagefter trækkes snoren
igennem den dobbelte snorstrammer.
Brug evt. en dobbelt sytråd på en stor
nål til at trække snoren igennem med.
Klip snoren til og sy de to ender sammen. Knuden trækkes herefter ind midt
i løbegangen.
Jeg fandt små sten på stranden og
malede dem i to forskellige farver, så
nu har jeg et kryds og bolle-spil eller
tre på stribe-spil og en pose til at have
spillesten i. Posen kan som nævnt også
benyttes som frugtpose.
God fornøjelse!

Drej stofferne i forhold til hinanden, så
ydersidestykket ligger til den ene side
og fóret ligger til den anden – se foto 9.
I den ene side skal der være en åbning
til løbegangen. Buk ¼” sømrum om til
vrangen ca 2 cm på hver side af sammensyningen af yderpose og foret på
begge de to lag i den ene side – se foto
10. Sy de to korte stikninger og hæft i
hver ende. Her bliver der en åbning til
løbegangen.
Sy de øvrige lange sidesømme sammen
på for og forsidestykke. Sy så tæt, du

Så fik børnebørnene hver en pose med sten og
maling. Både børn og voksne syntes, at det var en
super ide, og alle gik straks i gang med at male sten
og spille. Her ses de tre søskende Laura på 10 år,
Cecilie på 12 år og Sebastian på 6 år.

Kl udemag asi net ∙ N ummer 2 ∙ 2022

